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Použití podle urÿení

Použití podle urþení
Peÿlivč si pŀeÿtčte tento návod. Jedinč tak
mŔžete svŔj spotŀebiÿ správnč a bezpeÿnč
používat. Návod k použití a návod k montáži
uschovejte pro pozdčjší použití nebo pro
dalšího majitele.
Tento spotŀebiÿ je urÿen pouze pro vestavbu.
Ŀiāte se speciálním návodem k montáži.
Po vybalení spotŀebiÿ zkontrolujte. V pŀípadč
poškození bčhem pŀepravy spotŀebiÿ nezapojujte.
Spotŀebiÿe bez zástrÿky smí zapojovat pouze
oprávnčný odborník. Pokud je spotŀebiÿ
nesprávnč zapojený, nemáte v pŀípadč škody
nárok na záruku.
Tento spotŀebiÿ je urÿený pouze pro použití v
domácnosti a v dalsich prostredich
odpovidajicia v dalších prostředích odpovídajících domácnosti. Spotŀebiÿ používejte pouze
k pŀípravč pokrmŔ a nápojŔ. Spotŀebiÿ mčjte
bčhem provozu pod dozor-em. Spotŀebiÿ
používejte pouze v uzavŀených prostorech.
Dčti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností a včdomostí
smčjí tento spotŀebiÿ používat pouze pod
dozorem nebo pokud byly seznámeny
s bezpeÿným používáním spotŀebiÿe
a pochopily nebezpeÿí s tím spojená.
Dčti si nesmí se spotŀebiÿem hrát. þištční
a uživatelskou údržbu nesmí provádčt dčti bez
dozoru.
Pŀíslušenství vždy správnč zasuĳte do trouby.
a "Pŀíslušenství" na stranč 10

Dňležitá bezpeþnostní
upozornČní
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 Varování Ne-

bezpeþí požáru!
ʋ
Hoŀlavé pŀedmčty uložené ve varném
prostoru se mohou vznítit. Do varného
prostoru nikdy neukládejte hoŀlavé pŀedmčty. Nikdy neotevírejte dvíŀka spotŀebiÿe,
když uvnitŀ zaÿne vznikat dým. Spotŀebiÿ
vypnčte a vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze
zásuvky nebo vypnčte pojistku v
pojistkové skŀíĳce.
ʋ
Pŀi otevŀení
dvíŀek spotŀebiÿe vznikne
Nebezpeþí
požáru!
prŔvan. Papír na peÿení by se mohl dostat
do kontaktu s topnými prvky a vznítit se.
Papír na peÿení pŀi pŀedehŀívání nikdy
nepokládejte na pŀíslušenství bez upevnční.
=DWČåNHMWH papír na peÿení vždy nádobou
nebo formou na peÿení. Papírem na peÿení
SRNU\MWH vždy jen plochu, kterou budete
potŀebovat. Papír na peÿení nesmí
pŀesahovat okraje pŀíslušenství.

 Varování Ne-

bezpeþí popálení!
ʋSpotŀebiÿ se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných
ÿlánkŔ ve vnitŀním prostoru. Nechte
pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraĳte
dčtem v pŀístupu ke spotŀebiÿi.
ʋ
Pŀíslušenství
a nádoby jsou velmi horké.
Nebezpeþí
popálení!
Horké pŀíslušenství a nádoby vyndivejte
z varného prostoru vždy chĳapkou.
ʋ
Alkoholové
páry se mohou v horkém
Nebezpeþí
popálení!
varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte
k pŀípravč pokrmŔ velké množství nápojŔ
s vysokým procentem alkoholu. Používejte
pouze malé množství nápojŔ s vysokým
procentem alkoholu. Dvíŀka spotŀebiÿe
otvítejte opatrnč.

DŔležitá bezpeÿnostní upozornční F]

 Varování Nebezpeþí opaķení!
ʋ
Pŀístupné souÿásti jsou bčhem provozu
horké. Nikdy se nedotýkejte horkých
souÿástí. Udržujte dčti mimo dosah
spotŀebiÿe.
ʋ
Pŀi otevŀení
dvíŀek spotŀebiÿe mŔže unikat
Nebezpeþí
opaĜení!
horká pára. Páru nemusí být v závislosti na
teplotč vidčt. Pŀi otevírání nestŔjte pŀíliš
blízko u spotŀebiÿe. Opatrnč otevŀete dvíŀka
spotŀebiÿe. Udržujte dčti mimo dosah
spotŀebiÿe.
ʋ
Z vody opaĜení!
v horkém varném prostoru mŔže
Nebezpeþí
vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do
horkého varného prostoru vodu.
 Varování Nebezpeþí úrazu!
ʋ
Poškrábané sklo dvíŀek spotŀebiÿe mŔže
prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo
ani ostré nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky.
ʋ
Závčsy poranČní!
dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem
Nebezpeþí
otevírání a zavírání dvíŀek pohybují
a mohou 9ás sevŀít. Nesahejte do
prostoru závčsŔ.
 Varování
Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
ʋ
Neodborné opravy jsou nebezpeÿné.
Opravy spotŀebiÿe a výmčnu poškozených
pŀívodních vedení smí provádčt výhradnč
technik zákaznického servisu vyškolený
naší spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ vadný,
vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo
vypnčte pojistku v pojistkové skŀíĳce. Zavolejte poprodejní servis.
Nebezpeþí
úrazuselektrickým
proudem! spotŀebiÿe
ʋ
Kontaktem
horkými souÿástmi
mŔže dojít k roztavení kabelové izolace
elektrických spotŀebiÿŔ. Zabraĳte kontaktu
pŀívodních kabelŔ elektrických spotŀebiÿŔ
s horkými souÿástmi spotŀebiÿe.
ʋ
Pokud by
doelektrickým
spotŀebiÿeproudem!
vnikla vlhkost,
Nebezpeþí
úrazu
mŔže to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní ÿistiÿ.
ʋ
Vadný spotŀebiÿ
mŔže zpŔsobit
Nebezpeþí
úrazu elektrickým
proudem! úraz
elektrickým proudem. Vadný spotŀebiÿ
nikdy nezapínejte. Vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku
v pojistkové skŀíĳce. Zavolejte zákaznický
servis.

 Varování

Nebezpeþí v dňsledku magnetického pole!
V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích
jsou vloženy permanentní magnety. Magnety
mohou ovlivnit elektronické implantáty, napŀ.
kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovaÿe.
Pokud nosíte elektronické implantáty,
dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od
ovládacího panelu.
Halogenová žárovka

 Varování

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Pŀi výmčnč žárovky ve varném prostoru jsou
kontakty objímky žárovky pod proudem. Pŀed
výmčnou vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze
zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové
skŀíĳce.
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Pŀíÿiny poškození

@Pķíþiny poškození
ObecnČ
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Pozor!
ʋ
Pŀíslušenství, fólie, papír na peÿení nebo nádoba na
dnč trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné
pŀíslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii
jakéhokoli druhu ani papír na peÿení. Pokud je
nastavená teplota nad 50 ºC, nestavte na dno trouby
žádné nádoby. Hrozí hromadční tepla. Doby peÿení
pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
ʋ
Alobal: Alobal nesmí ve varném prostoru pŀijít do
kontaktu se sklenčnou tabulí. Na sklenčné tabuli by
mohlo dojít ke zmčnám barvy.
ʋ
Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do
horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára.
Zmčnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
ʋ
Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé pŔsobení
vlhkosti ve varném prostoru mŔže vést ke korozi. Po
použití nechte varný prostor vyschnout.
Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu
v uzavŀeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve
varném prostoru.
ʋ
Ochlazení s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe: Po
skonÿení provozu s vysokými teplotami nechte varný
prostor ochladit s uzavŀenými dvíŀky. Nesvírejte nic
do dvíŀek spotŀebiÿe. I když necháte dvíŀka jen
pootevŀená, mŔžete dojít k poškození sousedících
ÿástí nábytku.
Pouze v pŀípadč provozu s velkou vlhkostí nechte
vyschnout varný prostor s otevŀenými dvíŀky.
ʋ
ŠŌáva z ovoce: Velmi šŌavnaté ovocné koláÿe
nepokládejte na plech pŀíliš hustč. ŠŌáva z ovoce
kapající z plechu by zpŔsobila skvrny, které již
nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální
vysoký plech.
ʋ
Silnč zneÿištčné tčsnční: Pokud je tčsnční silnč
zneÿištčné, nebudou dvíŀka spotŀebiÿe bčhem
provozu správnč zavŀeni. MŔže dojít k poškození
sousedícího nábytku. Tčsnční vždy udržujte v ÿistotč.
ʋ
Dvíŀka spotŀebiÿe jako sedátko nebo odkládací
plocha: Na otevŀená dvíŀka spotŀebiÿe nestoupejte,
nesedejte ani se na nč nevčšte. Na dvíŀka spotŀebiÿe nestavte žádné nádoby ani pŀíslušenství.
ʋ
Zasunutí pŀíslušenství: V závislosti na typu
spotŀebiÿe mŔže pŀíslušenství pŀi zavírání dvíŀek
spotŀebiÿe poškrábat sklenčnou tabuli. Pŀíslušenství
vždy zasuĳte do varného prostoru až nadoraz.
ʋ
Pŀeprava spotŀebiÿe: Spotŀebiÿ nepŀenášejte ani
nedržte za madlo dvíŀek. Madlo dvíŀek by nevydrželo
váhu spotŀebiÿe a mohlo by se ulomit.
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Ochrana životního
prostķedí
Váš nový spotŀebiÿ je mimoŀádnč energeticky úsporný.
Zde najdete tipy, jak mŔžete pŀi používání spotŀebiÿe
ušetŀit ještč více energie a jak správnč spotŀebiÿ
zlikvidovat.

í deĜ t sorp oh í n t ov i ž anarhcO

Úspora energie
ʋ

ʋ

ʋ
ʋ

ʋ

Spotŀebiÿ pŀedehŀívejte pouze tehdy, pokud je to
uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu
k použití.
Používejte tmavé, ÿernč lakované nebo smaltované
formy na peÿení. Mají mimoŀádnč dobrou tepelnou
vodivost.
Dvíŀka spotŀebiÿe otevírejte bčhem provozu co
možná nejménč.
Více koláÿŔ peÿte nejlépe po sobč. Peÿicí trouba je
ještč teplá. Zkracuje se tak doba peÿení druhého
koláÿe. MŔžete také vložit do trouby 2 truhlíkové
formy vedle sebe.
Pŀi delší dobč peÿení mŔžete spotŀebiÿ vypnout
10 minut pŀed skonÿením doby peÿení a využít
k dopeÿení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte v souladu s pŀedpisy na ochranu
životního prostŀedí.
Tento spotŀebiÿ je oznaÿen v souladu
s evropskou smčrnicí 2012/19/EU o
nakládání s použitými elektrickými a
elektronickými
zaŀízeními (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smčrnice stanoví jednotný evropský (EU)
rámec pro zpčtný odbčr a recyklování
použitých zaŀízení.

Seznámení se spotŀebiÿem F]

Ovládací panel

Seznámení se spotķebiþem

Nad ovládacím panelem mŔžete pomocí tlaÿítek,
dotykových polí a otoÿného voliÿe nastavit r Ŕzné
funkce 9ašeho spotŀebiÿe. Na displeji se zobrazují
aktuální nastavení.
Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém
spotŀebiÿi se zapnutým druhem ohŀevu.

V této kapitole jsou popsány rŔzné ukazatele a ovládací
prvky. Dále se seznámíte s rŔznými funkcemi vašeho
spotŀebiÿe.

meþ i beĜ t ops es í nemánzeS

UpozornČní: V závislosti na typu spotŀebiÿe jsou možné
odchylky v barvách a jednotlivých detailech.
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( Tlaþítka
Tlaÿítka nalevo a napravo od ovládacího panelu
lze stisknout. Stiskem tlaÿítka proveāte
požadovanou ÿinnost.
U spotŀebiÿŔ, které nemají pŀední ÿást z ušlechtilé
oceli, nelze stisknout tlaÿítka dotykových polí.
0 Dotyková pole
Pod dotykovými poli se nacházejí snímaÿe.
Klepnutím na pŀíslušný symbol zvolte funkci.
8 Otoþný voliþ
Otoÿný voliÿ je umístčn tak, aby se bez omezení
mohl otáÿet doleva nebo doprava. Lehce ho
stisknčte a prstem jím otáÿejte v požadovaném
smčru.
@ Displej
Na displeji mŔžete sledovat hodnoty nastavení,
možnosti voleb nebo také nápovčdné texty.

Ovládací prvky
Jednotlivé ovládací prvky jsou pŀizpŔsobeny
rŔzným funkcím 9ašeho spotŀebiÿe. SvŔj spotŀebiÿ
mŔžete jednoduše a pohodlnč nastavovat.
Tlaþítka a dotyková pole
Na tomto místč je krátce vysvčtlen význam rŔzných
tlaÿítek a dotykových polí.
Symbol
Tlaÿítka
on (zapnuto)/off
¬
(vypnuto)
O
start/stop

Význam

Dotyková pole vnčjší
W
Budík
'
Dčtská pojistka


Informace

%

Osvčtlení varného prostoru

Zvolit budík
Aktivace a deaktivace dčtské pojistky
dlouhým stiskem (cca 4 s)
Zobrazení pokynŗ
Dlouhým stiskem (cca 3 s) vyvolejte
základní nastavení
Zapnutí a vypnutí osvčtlení varného prostoru

Dotyková pole vnitŀní
4D horký vzduch





`

D
V
)

Zvolte płímo druh ohłevu 4D horký
vzduch
Horní/dolní ohłev Płímá volba druhu ohłevu Horní/dolní
ohłev
Zpŗsoby topení
Zvolte druh provozu Druhy ohłevu.
Teplota
Zvolte teplotu pro varný prostor
AutoPilot
Volba druhu provozu Pokrmy pomocí
peÿicích programŗ
Hmotnost
Volba hmotnosti u druhu provozu Pokrmy
þasové funkce
Volba ÿasových funkcí
SpusŎte nebo płerušte rychlý ohłev pro
Rychloohłev
varný prostor

--------

Dotykové pole, jehož hodnotu mŔžete na displeji
zmčnit, nebo je zobrazenR v popŀedí, svítí ÿervenč.

Zapnutí a vypnutí spotłebiÿe
Spustit provoz a płidržet nebo dlouhým
stiskem (cca 3 s) płerušit

7
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Seznámení se spotŀebiÿem

Otoþný voliþ
Otoÿným voliÿem zmčníte hodnoty nastavení, které jsou
zobrazeny na displeji.
Ve včtšinč nabídek, napŀ. teploty, musíte po dosažení
minimální nebo maximální hodnoty otáÿet otoÿným
voliÿem zpátky. U druhŔ ohŀevuVH napŀ. se po
posledním bodč znovu zobrazí první.

Displej
Displej je uspoŀádán tak, aby všechny údaje mohly být
pohodlnč sledovány v každé situaci.
Hodnota, kterou mŔžete zmčnit, je zvýraznčna. Písmo je
bílé, podtržené bílou ÿárou. Hodnota na pozadí je
zobrazena šedč.
Zvýraznční

Zvýraznčnou hodnotu lze zmčnit płímo, aniž by
napłed musela být zvolena.
Po spuštční provozu je vždy zvýraznčna teplota
a stupeĵ. Bílá linie je souÿasnč linií ohłevu
a vyplĵuje se ÿervenč.
Jakmile pomocí otoÿného voliÿe zmčníte zvýraznčnou hodnotu, zobrazí se zvčtšená pouze tato
hodnota.

Zvčtšení

a délce menu je prstenec buā spojitý, nebo MH
rozdčlen do segment Ŕ.
Bčhem provozu se prstenec v sekundovém taktu
vyplĳuje ÿervenč. Po každé celé minutč se segmenty
vyplĳují opčt zpŀedu. Bčhem doby provozu zmizí
každou sekundu jeden segment.
Ukazatel teploty
Po spuštční provozu se na displeji graficky zobrazí
aktuální teplota ve varném prostoru.
Linie ohłevu

Bílá linie pod teplotou se zleva doprava vyplĵuje ÿervenč tím více, ÿím více se varný prostor zahłívá. Płi
płedehłívání je dosaženo optimálního okamžiku
k vložení pokrmu, jakmile je celá linie vyplnčna ÿervenč.
U nastavovacích stupĵŗ, napł. na stupni grilování, je
linie ohłevu ihned vyplnčna ÿervenč.

Ukazatel zbytkového tepla

Když je spotłebiÿ vypnutý, indikuje prstenec zbytkové teplo ve varném prostoru. þím menší je zbytkové teplo, tím tmavší je prstenec, až płípadnč zcela
zmizí.

UpozornČní: Na základč teplotní setrvaÿnosti se
zobrazená teplota mŔže mírnč lišit od skuteÿné teploty
v troubč.

Druhy provozu
PV
a

&



Spotŀebiÿ má k dispozici rŔzné druhy provozu,
které 9iP usnadĳují provoz spotŀebiÿe.
Pŀesný popis najdete v pŀíslušné kapitole.


=SşVRE\WRSHQt
7H[W&
7HSORWD


Okraj displeje
Na vnčjším okraji displeje se nachází prstenec.
Pokud mčníte hodnotu, prstenec indikuje, v které ÿásti
menu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení

Druh provozu
Zpŗsoby topení
a "Obsluha spotłebiÿe"
na stranč 12

Použití
Pro optimální płípravu pokrmŗ jsou
k dispozici rŗzné jemnč nastavené
druhy provozu.

AutoPilot
a "Pokrmy" na stranč 25

Pro velké množství pokrmŗ jsou
vhodné hodnoty nastavení již
naprogramované.

--------

Druhy ohķevu
Abyste vždy našli správný druh ohŀevu pro pŀíslušný
pokrm, vysvčtlíme 9iP nyní rozdíly a oblasti použití.
Druh ohŀevu
4D horký vzduch

Teplota
30–275 °C



Horní/dolní ohłev

30–300 °C



Horký vzduch Eco

30–275 °C



Horní/dolní ohłev Eco

30–300 °C
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Symboly jednotlivých druhŔ ohŀevu napomáhají
zapamatování.
Použití
Pro peÿení koláÿŗ a masa na jedné nebo více úrovních.
Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tčlesa na zadní stčnč stejnomčrnč
po celé troubč.
Pro tradiÿní peÿení koláÿŗ a masa na jedné úrovni. Obzvláštč vhodný pro koláÿe
se šŎavnatou horní vrstvou.
Teplo sálá stejnomčrnč shora i zdola.
Pro energeticky optimalizované peÿení vybraných pokrmŗ na jedné úrovni bez
płedehłátí.
Ventilátor energeticky optimalizovaným zpŗsobem rozhání teplo z kruhového topného tčlesa na zadní stčnč rovnomčrnč v prostoru trouby.
Pro energeticky optimalizované peÿení vybraných pokrmŗ.
Teplo sálá stejnomčrnč shora i zdola.

Seznámení se spotŀebiÿem F]



Gril s cirkulací vzduchu

30–300 °C

Velkoplošný gril

Pro peÿení drŗbeže, celých ryb a včtších kusŗ masa.
Grilovací topné tčleso a ventilátor se stłídavč zapínají a vypínají. Ventilátor víłí
horký vzduch kolem pokrmu.
Pro grilování nízkých grilovaných pokrmŗ, napł. steakŗ, klobás nebo toastŗ, a pro
zapékání.
Ohłívá se celá plocha pod grilovacím topným tčlesem.



Stupeĵ pro pizzu

Stupnč grilování:
1 = slabý
2 = stłední
3 = silný
Stupnč grilování:
1 = slabý
2 = stłední
3 = silný
30–275 °C



Mírný ohłev

70–120 °C



Dolní ohłev

30–250 °C

%
2
3

Rozmrazování

30–60 °C

Pro vałení ve vodní lázni a pro dopékání.
Teplo sálá zdola.
Pro šetrné rozmrazování zmražených pokrmŗ.

Udržování teploty

60–100 °C

Pro udržování teploty hotových pokrmŗ.

Płedehłívání nádobí

30–70 °C

Pro ohłívání nádobí.

Maloplošný gril

Pro grilování malých množství, napł. steakŗ, klobás nebo toastŗ, a pro zapékání.
Ohłívá se stłední plocha pod grilovacím topným tčlesem.

Pro płípravu pizzy a pokrmŗ, které vyžadují velké teplo zdola.
Hłeje dolní topné tčleso a kruhové topné tčleso na zadní stčnč.
Pro šetrné a pomalé peÿení jemných kouskŗ masa v nepłiklopené nádobč.
Teplo sálá płi nízké teplotč stejnomčrnč shora i zdola.

--------

Pķednastavené hodnoty
Ke každému druhu provozu uvádí spotŀebiÿ navrženou
teplotu nebo stupeĳ. MŔžete je pŀevzít nebo zmčnit
v pŀíslušném rozsahu.

Další informace
Ve včtšinč pŀípadŔ spotŀebiÿ poskytuje pokyny a další
informace k právč provádčné ÿinnosti.
Klepnčte na pole . Pokyn se na nčkolik sekund
zobrazí na displeji. V pŀípadč dDlších pokynŔ mŔžete
otoÿným voliÿem listovat až na konec.

OsvČtlení peþicího prostoru
Otevŀete-li dvíŀka spotŀebiÿe, zapne se osvčtlení
varného prostoru. Pokud zŔstanou dvíŀka otevŀená déle
než cca 15 minut, osvčtlení se zase vypne.
U včtšiny druhŔ provozu se osvčtlení varného prostoru
zapne pŀi spuštční provozu. Pŀi ukonÿení provozu se
vypne.
UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete nastavit,
aby se osvčtlení pŀi provozu nezapínalo. a "Základní
nastavení" na stranč 17

Nčkteré pokyny se zobrazují automaticky, napŀ.
potvrzení, výzva nebo varování.

Ventilátor
Ventilátor se zapíná a vypíná podle potŀeby. Teplý
vzduch uniká dvíŀky.

Funkce varného prostoru

Pozor!
Nezakrývejte ventilaÿní štčrbiny. Jinak se spotŀebiÿ
bude pŀehŀívat.

Funkce ve varném prostoru usnadĳují provoz
spotŀebiÿe. Varný prostor je napŀ. celý osvčtlený
a chladicí ventilátor chrání spotŀebiÿ pŀed pŀehŀátím.
Otevķení dvíķek spotķebiþe
Pokud bčhem provozu otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe,
provoz se pozastaví. Po zavŀení dvíŀek pokraÿuje
SURYR] dál.

Aby po skonÿení provozu peÿicí prostor rychleji
vychladl, bčží ještč urÿitou dobu chladicí ventilátor.
UpozornČní: Dobu dobčhu chladicího ventilátoru
mŔžete zmčnit v základních nastaveních. a "Základní
nastavení" na stranč 17
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BPķíslušenství
K vašemu spotŀebiÿi patŀí rŔzné pŀíslušenství. Získáte
pŀehled o dodávaném pŀíslušenství a jeho správném
využití.

í v t s ne š u l s í Ĝ P

Dodávané pķíslušenství
Váš spotŀebiÿ je vybaven následujícím pŀíslušenstvím:
Rošt
Pro nádoby, koláÿové a zapékací formy.
Pro peÿenč a grilované pokrmy.
Univerzální vysoký plech
Pro šŎavnaté koláÿe, peÿivo, zmraåené
pokrmy a velké peÿenč.
Mŗžete ho používat jako nádobu pro
zachycení tuku, když grilujete na roštu.

UpozornČní
ʋ
Dbejte na to, abyste pŀíslušenství do trouby zasunuli
vždy správnč.
ʋ
Zasuĳte pŀíslušenství vždy úplnč do trouby, aby se
nedotýkalo dvíŀek spotŀebiÿe.
Funkce zaskoþení
Pŀíslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskoÿí.
Tato funkce zabraĳuje zvrhnutí pŀíslušenství pŀi
vytáhnutí. Aby tato ochrana proti zvrhnutí fungovala,
musí být pŀíslušenství zasunuté do trouby správnč.
Pŀi zasouvání roštu dbejte na to, aby byl výstupek ³
vzadu a smčŀoval dolŔ. Otevŀená strana musí být
u dvíŀek spotŀebiÿe a zakŀivená ÿást musí smčŀovat
dolŔ Ù.
D

Plech na peÿení
Pro koláÿe na plechu a drobné peÿivo.

D

--------

Používejte pouze originální pŀíslušenství. Je speciálnč
pŀizpŔsobeno 9ašemu spotŀebiÿi.
Pŀíslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu,
ve specializované prodejnč.

UpozornČní: Když se pŀíslušenství zahŀeje, mŔže
se zdeformovat. NaMHKR funkci to nemá žádný vliv.
Po vychladnutí deformace zmizí.

Zasunutí pķíslušenství
Peÿicí prostor má 5 výšek zasunutí. Výšky zasunutí se
poÿítají zdola nahoru.






Pŀíslušenství zasouvejte vždy mezi občma vodicími
tyÿemi pŀíslušné výšky zasunutí.
Pŀíslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, aniž by
se pŀeklopilo.
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Pŀi zasouvání plechŔ dbejte na to, aby byl výstupek ³
vzadu a smčŀoval dolŔ. Zkosená strana pŀíslušenství 
musí být vpŀedu u dvíŀek spotŀebiÿe.
Pŀíklad na obrázku: univerzální vysoký plech

D
D
E

Pŀíslušenství F]
Kombinování pķíslušenství
Rošt mŔžete zasunout do trouby souÿasnč
s univerzálním vysokým plechem, aby se do nčj
zachytila odkapávající tekutina.
Pŀi vkládání roštu dbejte na to, aby byly oba
výstupky ³na zadním okraji. Pŀi zasouvání
univerzálního vysokého plechu musí být rošt nad
horní vodicí tyÿí pŀíslušné výšky zasunutí.
Pŀíklad na obrázku: univerzální vysoký plech

D
D
D

Zvláštní pķíslušenství
Zvláštní pŀíslušenství mŔžete zakoupit u zákaznického
servisu ve specializovaných prodejnách. Rozsáhlou
nabídku k 9ašemu spotŀebiÿi naleznete v našich
prospektech nebo na internetu.
Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých
zemích liší. Nahlédnčte do prodejních podkladŔ.
Pŀi nákupu uveāte pŀesné objednací ÿíslo zvláštního
pŀíslušenství.
UpozornČní: Každé zvláštní pŀíslušenství se nehodí pro
každý spotŀebiÿ. Pŀi nákupu uveāte prosím vždy pŀesné
ÿíselné oznaÿení (E-Nr.) svého spotŀebiÿe.
a "Zákaznický servis" na stranč 24
Zvláštní pŀíslušenství

Rošt
Pro nádoby, koláÿové a zapékací formy a pro
peÿenč a grilované pokrmy.
Univerzální vysoký plech
Pro šŎavnaté koláÿe, peÿivo, zmrazené pokrmy
a velké peÿenč.
Mŗžete ho používat jako nádobu pro zachycení
tuku, když grilujete płímo na roštu.
Plech na peÿení
Pro koláÿe na plechu a drobné peÿivo.
Vkládací rošt
Pro maso, drŗbež a ryby.
Pro vložení do univerzálního vysokého plechu
kvŗli zachycení odkapávajícího tuku a šŎávy
z masa.

Objednací ÿíslo
HEZ634070

HEZ632070

Univerzální vysoký plech s nepŀilnavou vrstvou
Pro šŎavnaté koláÿe, peÿivo, zmrazené pokrmy
a velké peÿenč.
Peÿivo a peÿenč se k univerzálnímu vysokému
plechu nepłichytí.
Plech na peÿení s nepŀilnavou vrstvou
Pro koláÿe na plechu a drobné peÿivo.
Peÿivo se k peÿicímu plechu nepłichytí.
Profesionální vysoký plech
Pro płípravu velkého množství.
Poklice pro profesionální vysoký plech
Díky poklici se z profesionálního vysokého plechu
stává profesionální pekáÿ.
Plech na pizzu
Pro pizzu a velké kulaté koláÿe.
Grilovací plech
Pro grilování místo roštu nebo k zachycení
odkapávajícího tuku. Používejte pouze na univerzálním vysokém plechu.
Peÿicí kámen pro peÿení chleba
Pro domácí chléb, housky a pizzu, které mají mít
kłupavý spodek.
Peÿicí kámen musí být płedehłátý na doporuÿenou teplotu.
Sklenčný pekáÿ (5,1 l)
Na dušené pokrmy a nákypy.
Obzvláštč vhodný pro druh provozu „pokrmy“.
Sklenčná mísa
Pro velké peÿenč, šŎavnaté koláÿe a nákypy.
Sklenčný plech
Pro nákypy, zeleninové pokrmy a peÿivo.
Výsuvný systém jednoduchý
Díky výsuvným lištám ve výšce 2 mŗžete płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo.
Výsuvný systém dvojitý
Díky výsuvným lištám ve výšce 2 a 3 mŗžete płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo.
Výsuvný systém trojitý
Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 mŗžete
płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo.

HEZ632010

HEZ631010

HEZ633070
HEZ633001

HEZ617000
HEZ625071

HEZ327000

HEZ915001

HEZ864000
HEZ636000
HEZ638100

HEZ638200

HEZ638300

--------

HEZ631070
HEZ324000
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Pŀed prvním použitím

.Pķed prvním použitím
eĜP

ínvrpd

/ež budete moci využívat 9áš nový spotŀebiÿ,
musíte
provést potŀebná nastavení. Vyÿistčte varný prostor
a pŀíslušenství.
mítižuopm

První uvedení do provozu
Po pŀipojení k elektrické síti nebo po výpadku proudu
se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do
provozu. MŔže trvat nčkolik vteŀin, než se výzva zobrazí.
UpozornČní: Tato nastavení mŔžete v základních
nastaveních kdykoliv zmčnit. a "Základní nastavení"
na stranč 17

Nastavení jazyka
Nejdŀíve se objeví jazyk. Pŀednastavený jazyk je
„nčmÿina“.
1. Otoÿným voliÿem nastavte požadovaný jazyk.
2. Nastavení potvrāte klepnutím na pole V.
Zobrazí se další nastavení.
Nastavení þasu
þas zaÿíná „12:00“ h.
1. Otoÿným voliÿem nastavte ÿas.
2. Nastavení potvrāte klepnutím na pole V.

Na displeji se zobrazí upozornční, že bylo dokonÿeno
první uvedení do provozu. Zobrazí se aktuální ÿas.

ýištČní peþicího prostoru a pķíslušenství
Než poprvé zaÿnete ve spotŀebiÿi pŀipravovat pokrm,
vyÿistčte peÿicí prostor a pŀíslušenství.
ýištČní peþicího prostoru
Aby se odstranila vŔnč novoty, rozehŀejte uzavŀený
a prázdný peÿicí prostor.
Dbejte na to, aby se v peÿicím prostoru nenacházely
zbytky obalŔ, napŀ. polystyrenové kuliÿiky. Pŀed
zahŀátím mčkkou a vlhkou utčrkou otŀete hladké
plochy v peÿicím prostoru. Dokud se pŀístroj ohŀívá,
dobŀe včtrejte kuchyĳ.
Proveāte uvedená nastavení. Nastavení druhu ohŀevu
a teploty je popsané v následující kapitole. a
"Obsluha spotŀebiÿe" na stranč 
Nastavení
Druh ohłevu
Teplota
Doba trvání

Horní/dolní ohłev 
240 °C
1 hodina

Po uplynutí uvedené doby spotŀebiÿ vypnčte tlaÿítkem
on/off ¬.
Jakmile se varný prostor ochladí, mycím roztokem
a mycím hadrem umyjte hladké plochy.
ýištČní pķíslušenství
Pŀíslušenství dŔkladnč vyÿistčte mycím roztokem
a hadrem nebo mčkkým kartáÿkem.

12

Obsluha spotķebiþe
S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili.
Nyní Vám vysvčtlíme, jak spotŀebiÿ nastavit. Dozvíte se,
co se stane po zapnutí a vypnutí spotŀebiÿe a jak
nastavit druhy provozu.

eþ i beĜ t opsahu l sbO

Zapnutí a vypnutí spotķebiþe
Abyste mohli nastavit spotŀebiÿ, musíte ho zapnout.
UpozornČní: Dčtskou pojistku a budík lze nastavit i pŀi
vypnutém spotŀebiÿi. Urÿité ukazatele a upozornční na
displeji, napŀ. ukazatel zbytkového tepla v troubč,
zŔstanou zobrazené i pŀi vypnutém spotŀebiÿi.
Pokud spotŀebiÿ nepotŀebujete, vypnčte jej. Není-li delší
dobu provedeno žádné nastavení, spotŀebiÿ se
automaticky vypne.
Zapnutí spotķebiþe
Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬ zapnčte
spotŀebiÿ.
Všechna dotyková pole se rozsvítí ÿervenč. Na displeji
se objeví logo Bosch a poté první druh ohŀevu
v menu.
UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete urÿit,
který druh provozu se má zobrazovat. a "Základní
nastavení" na stranč 17
Vypnutí spotķebiþe
Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬ vypnčte
spotŀebiÿ.
3robíhající funkce se pŀípadnčukonÿí.
Na displeji se zobrazí ÿas nebo pŀíp. ukazatel
zbytkového tepla.
UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete nastavit,
zda se na vypnutém spotŀebiÿi má zobrazovat ÿas.
a "Základní nastavení" na stranč 17

SpuštČní provozu
Každý provoz musí být spuštčn tlaÿítkem start/stop O.
Po spuštční se na displeji kromč nastavení objeví
ukazatel ÿasu. Kromč toho se objeví prstenec a linie
ohŀevu.
Zastavení provozu
Tlaÿítkem start/stop O mŔžete zastavit a znovu spustit
provoz.
Držíte-li tlaÿítko start/stop O stisknuté po dobu cca
3 vteŀin, provoz se zcela pŀeruší a všechna nastavení
se vrátí na výchozí hodnotu.
UpozornČní: Po pŀerušení nebo pozastavení provozu
mŔže dál bčžet chladicí ventilátor.

Obsluha spotŀebiÿe F]

Nastavení druhu provozu
Po zapnutí spotŀebiÿe se zobrazí nastavený navrhovaný
druh provozu. Toto nastavení mŔžete hned spustit
tlaÿítkem start/stop O.
Pokud chcete nastavit jiný druh provozu, pŀesný popis
najdete v pŀíslušné kapitole.
V zásadč platí:
1. Klepnčte na pŀíslušné pole.
Symbol svítí ÿervenč.
2. Otoÿným voliÿem zmčĳte zvýraznčnou volbu.
3. Pokud je to nutné, proveāte další nastavení.
Klepnčte na pŀíslušné pole a otoÿným voliÿem
zmčĳte hodnotu.
4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.
Spotŀebiÿ zaÿne pracovat.

Nastavení druhu ohķevu a teploty
Není-li zvolen druh ohŀevu, klepnčte na pole .
Symbol svítí ÿervenč a na displeji se objeví první druh
ohŀevu s navrženou teplotou.
Pŀíklad na obrázku: Horký vzduch Eco  pŀi teplotč
195 °C.
1. Otoÿným voliÿem nastavte druh ohŀevu.

+RUNì
+RUNìY]GXFK(FR
Y]GXFK(FR
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PV

2. Klepnčte na pole `.

Na displeji je bíle zvýraznčna teplota.

3. Otoÿným voliÿem nastavte teplotu.
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4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

þas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz bčží.

_
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Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.
Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬.
UpozornČní: Na spotŀebiÿi mŔžete rovnčž nastavit dobu
trvání a konec provozu. a "þasové funkce"
na stranč 14

ZmČna teploty
Po spuštční je vždy zvýraznčna teplota. Pomocí
otoÿného voliÿe lze teplotu pŀímo zmčnit a uložit.
Pro zmčnu druhu ohŀevu nejprve tlaÿítkem start/stop O
pŀerušte provoz a klepnčte na pole . Objeví se první
druh ohŀevu s pŀíslušnou navrženou teplotou. Otoÿným
voliÿem zmčĳte druh ohŀevu.
UpozornČní: Zmčníte-li druh ohŀevu, vrátí se na pŔvodní
hodnotu i ostatní nastavení.
Pķímá volba druhň ohķevu
Urÿité druhy ohŀevu mŔžete volit pŀímo pomocí
dotykových polí. Spotŀebiÿ tak lze nastavit ještč
jednodušeji a rychleji.
Druhy ohŀevu, které lze nastavit pomocí pŀímé volby:
ʋ
 4D horký vzduch
ʋ
 horní/dolní ohŀev
Nastavení
1. Klepnčte na pole s požadovaným druhem ohŀevu.
Teplota je ihned zvýraznčna bíle.
2. Otoÿným voliÿem nastavte teplotu.
3. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.
Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.
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þasové funkce

Rychloohķev
S rychloohŀevem mŔžete u nčkterých druhŔ ohŀevu
zkrátit jeMLFK dobu.

2ýasové funkce
Spotŀebiÿ má rŔzné ÿasové funkce.

ecknu f évosaý

Vhodnými druhy ohŀevu pro rychloohŀev jsou:
ʋ
 4D horký vzduch
ʋ
 horní/dolní ohŀev

þasová funkce
T Doba trvání

Abyste dosáhli rovnomčrného výsledku peÿení, vložte
pokrm do trouby až po skonÿení rychloohŀevu.

U

Konec

Nastavení
Dbejte na vhodný druh ohŀevu a nastavenou teplotu
nejménč 100 °C. Jinak nelze rychloohŀev aktivovat.

W

Budík

1. Nastavte druh ohŀevu a teplotu.
2. Klepnčte na pole ).

Použití
Po uplynutí nastavené doby trvání spotłebiÿ
automaticky ukonÿí provoz.
Zadejte dobru trvání a požadovaný ÿas konce.
Spotłebiÿ se automaticky spustí, aby se ohłev
ukonÿil v požadovanou dobu.
Budík funguje jako minutka. Bčží nezávisle na
provozu a jiných ÿasových funkcích. Po
uplynutí nastaveného ÿasu se spotłebiÿ
automaticky nezapne ani nevypne.

Jakmile rychloohŀev skonÿí, zazní signál a na displeji
se objeví upozornční. Symbol již nesvítí. Vložte pokrm
do trouby.

Dobu trvání a konec mŔžete po nastavení provozu
vyvolat pomocí pole V. Budík má vlastní pole Wa lze
jej kdykoli nastavit.
Po uplynutí doby trvání nebo ÿasu budíku zazní signál.
Signál mŔžete pŀedÿasnč ukonÿit klepnutím na pole V.

UpozornČní: þasová funkce Doba trvání se spustí
souÿasnč s rychlým ohŀevem. Dobu trvání nastavte
teprve v okamžiku, kdy rychloohŀev skonÿí.

UpozornČní: Dobu trvání signálu mŔžete zmčnit
v základních nastaveních. a "Základní nastavení"
na stranč 17

Pķerušení
Pro pŀerušení rychloohŀevu klepnčte znovu na pole
). Symbol již nesvítí.

Nastavení doby tepelné úpravy

Symbol svítí ÿervenč. Na displeji se zobrazí pokyn
k potvrzení.

Na spotŀebiÿi mŔžete nastavit dobu tepelné úpravy
pokrmu. Doba tepelné úpravy tak nebude neúmyslnč
pŀekroÿena a pro ukonÿení provozu nemusíte pŀerXšovat jinou práci.
Nastavení
Podle toho, jakým smčrem otoÿný voliÿ nejprve otoÿíte,
zaÿne doba trvání navrženou hodnotou: doleva
10 minut, doprava 30 minut.
Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových
krocích, poté v pčtiminutových krocích.
Maximálnč lze nastavit 23 hodin a 59 minut.
Pŀíklad na obrázku: doba trvání 45 minut.

1. Nastavení druhu provozu a teploty nebo stupnč
2. Pŀed spuštčním klepnčte na pole V.

Na displeji je doba trvání zvýraznčna bíle.

3. Otoÿným voliÿem nastavte dobu trvání.


PV
7H[W
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Po nčkolika vteŀinách je hodnota pŀevzata,
nebo dvakrát klepnčte na pole V. Na displeji je
pod druhem provozu a teplotou nebo stupnčm
]REUD]HQDdoba tepelné úpravy.
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þasové funkce F]
4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

3. Pŀed spuštčním znovu jednou klepnčte na pole V.

Na displeji se zobrazuje zbývající doba.

_
7H[W


PV
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Na displeji je konec zvýraznčn bíle.

4. Otoÿným voliÿem posuĳte konec na pozdčjší dobu.

VWDUW

_
7H[W



=SşVRE\WRSHQt
7H[W

&



'REDWUYiQt
¿.RQHF

VWRS

Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.
Jakmile doba tepelné úpravy uplyne, zazní signál.
Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba
tepelné úpravy 00m 00s.
Pomocí pole V mŔžete znovu nastavit dobu tepelné
úpravy nebo tlaÿítkem start/stop O pokraÿovat v provozu bez doby tepelné úpravy.

Po nčkolika vteŀinách je hodnota pŀevzata, nebo
znovu klepnčte na pole V. Na displeji je pod
druhem provozu a teplotou nebo stupnčm
]REUD]HQÿas konce.
5. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.
'isplej XND]Xje ÿas, NG\ se spotŀebiÿ spustí.

Když je SRNUP hotov, vypnčte VSRWĜHELþ tlaÿítkem on/off ¬.
ZmČnit a pķerušit
Pokud chcete dobu tepelné úpravy zmčnit, klepnčte
na pole V.
Doba tepelné úpravy je zvýraznčna bíle a mŔžete ji
kdykoliv zmčnit pomocí otoÿného voliÿe. Zmčnu
pRWYUGtWH pomocí pole V.
Chcete-li dobu tepelné úpravy zrušit, nastavte ji znovu
na nulovou hodnotu. Po pŀevzetí zmčny mŔžete
pokraÿovat v provozu tlaÿítkem start/stop O bez
doby tepelné úpravy

Nastavení þasu ukonþení provozu
þas ukonÿení provozu mŔžete posunout. MŔžete napŀ.
ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový
v poledne.
UpozornČní
ʋ
Dbejte na to, aby potraviny nebyly v troubč pŀíliš
dlouho a nezkazily se.
ʋ
Konec již nenastavujte, pokud byl provoz zahájen.
Výsledek vaŀení by již neodpovídal.
Nastavení
Konec doby tepelné úpravy lze posunout zpčt
maximálnč o 23 hodin a 59 minut.
Pŀíklad na obrázku: Nastavená doba tepelné úpravy je
45 minut a pokrm má být hotov ve 12:00 hodin.
1. NastavWH druh provozu a teploty nebo stupnč
2. Nastavte dobu trvání.

_
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Spotŀebiÿ je ve vyÿkávacím režimu. Když se spotŀebiÿ
spustí, zobrazuje se na displeji zbývající doba.
Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ
pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba trvání 00m 00s.
Pomocí pole V mŔžete znovu nastavit dobu trvání nebo
tlaÿítkem start/stop O pokraÿovat v provozu bez doby
trvání.
Když je pokrm hotov, vypnčte spotŀebiÿ tlaÿítkem on/
off ¬.

ZmČna a zrušení
Pro zmčnu ÿasu konce nejprve tlaÿítkem start/stop O
pŀerušte provoz a dvakrát klepnčte na pole V. þas
konce je zvýraznčn bíle a mŔžete jej kdykoliv zmčnit
pomocí otoÿného voliÿe.
Chcete-li zrušit ÿas konce, nastavte jej znovu na nulovou hodnotu. Tlaÿítkem start/stop O mŔžete pŀímo
spustit nastavenou dobu trvání.
UpozornČní: þas konce mŔžete zmčnit pouze
v pŀípadč, že doba trvání ještč neuplynula. Výsledek
vaŀení by již neodpovídal.
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Dčtská pojistka

Nastavení budíku
Budík bčží soubčžnč s jinými nastaveními. Budík
mŔžete nastavit kdykoli, i když je spotŀebiÿ vypnutý. Má
vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba
budíku nebo nastavená doba trvání.
Nastavení
Doba budíku zaÿíná vždy na hodnotč nula minut.
þím vyšší je hodnota, tím včtší jsou ÿasové kroky pŀi
nastavení.
Lze nastavit maximálnč 24 hodin.
1. Klepnčte na pole W.

Symbol svítí ÿervenč. Na displeji je doba budíku
zvýraznčna bíle.

2. Otoÿným voliÿem nastavte ÿas budíku.
3. Pro spuštční klepnčte na pole W.

UpozornČní: Po nčkolika sekundách se budík
automaticky spustí.
þas na budíku zaÿne ubíhat.
Budík zŔstane zobrazen na displeji, i když je pŀístroj
vypnutý. Pŀi bčžném provozX jsou nastavení tohoto
W\SX v popŀedí. Klepnete-li na pole W, zobrazí se na
nčkolik sekund doba budíku.
Jakmile ÿas uplyne, zazní signál a na displeji se objeví
upozornční. Symbol již nesvítí.
Tip: Vztahuje-li se nastavená doba budíku na provoz
spotŀebiÿe, použijte dobu trvání. þas je viditelný
v popŀedí a spotŀebiÿ se automaticky vypne.
ZmČna a zrušení
Pokud chcete zmčnit ÿas budíku, klepnčte na pole W.
þas budíku je zvýraznčn bíle a mŔžete ho kdykoliv
zmčnit pomocí otoÿného voliÿe.
Pokud chcete budík zrušit, vynulujte ÿas budíku.
Po pŀevzetí zmčny již symbol nesvítí.
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$DČtská pojistka
Aby dčti nemohly spotŀebiÿ omylem zapnout nebo
zmčnit nastavení, je vybavený dčtskou pojistkou.
Ovládací panel je zablokovaný a nelzeSURYpVW
åiGQiQDVWDYHQt . 6potŀebiÿO]HSRX]H vypnout
tlaÿítkem on/off ¬.

ak t s i j op áks t ČD

Aktivace a deaktivace
Dčtskou pojistku mŔžete aktivovat nebo deaktivovat pŀi
zapnutém i vypnutém spotŀebiÿi.
Pole ' stisknčte vždy QD dobu cca 4 vteŀin
Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.
Pŀi zapnutém spotŀebiÿi svítí pole ' ÿervenč. Je-li
spotŀebiÿ vypnutý, pole ' nesvítí.

ZákladQtQDVWDYHQtF]

4Základní nastavení
K dispozici jsou rŔzná nastavení, abyste mohli optimálnč a jednoduše obsluhovat spotŀebiÿ. V pŀípadč
potŀeby mŔžete tato nastavení zmčnit.

í n e v a t s a n í n d a l k áZ

ZmČna základních nastavení
Spotŀebiÿ musí být vypnutý.
1. Na cca 3 vteŀiny stisknčte pole .

Na displeji se zobrazí pokyny k prŔbčhu.

2. Potvrāte pokyny stisknutím pole V.

Na displeji se zobrazí první nastavení „Jazyk“.
3. Otoÿným voliÿem podle potŀeby zmčĳte nastavení.
4. Klepnčte na pole V.
Na displeji se zobrazí další nastavení, které mŔžete
otoÿným voliÿem zmčnit.
5. Pomocí pole V procházejte všechna nastavení
a podle potŀeby je mčĳte otoÿným voliÿem.
6. Na konci potvrāte nastavení stisknutím pole  na cca
3 vteŀiny.
Na displeji se zobrazí upozornční, že nastavení byla
uložena.

Zrušení
Pokud zmčny nechcete uložit, mŔžete je zrušit tlaÿítkem
on/off (zapnuto/vypnuto) ¬. Na displeji se zobrazí
upozornční, že nastavení nebyla uložena.

Vysouvací systém

Spotłebiÿ není dovybaven* (u rámŗ
a jednoduchého výsuvu)
Spotłebiÿ je dovybaven (u dvojitého
a trojitého výsuvu)
5HåLPâDEDW
Zapnutý
Vypnutý*
Resetovat
Výrobní nastavení
Neresetovat*
* Výrobní nastavení (v závislosti na typu spotłebiÿe se výrobní nastavení mohou lišit)
--------

UpozornČní: Zmčny nastavení jazyka, zvuku tlaÿítek a
jasu displeje mají okamžitý úÿinek. Všechny ostatní 
]PČQ\ se aktivují až po uložení nastavení.

Výpadek elektrického proudu
Vámi provedené zmčny nastavení zŔstanou zachovány
i po výpadku proudu.
Pŀi delším pŀerušení proudu musíte znovu provést
pouze nastavení pro první uvedení do provozu. Krátké
pŀerušení proudu mŔže spotŀebiÿ pŀekonat.

ZmČna þasu
Pokud chcete zmčnit nastavení ÿasu, napŀ. z letního
ÿasu na zimní, zmčĳte základní nastavení.
Spotŀebiÿ musí být vypnutý.

Seznam základních nastavení

1. Na cca 3 vteŀiny stisknčte pole .

V závislosti na vybavení Vašeho spotŀebiÿe nemusí být
všechna základní nastavení dostupná.

2. Potvrāte pokyny stisknutím pole V.

Nastavení
Jazyk
þas
Akustický signál

Zvuk tlaÿítek
Jas displeje
Zobrazení hodin
Osvčtlení
Dčtská pojistka
Provoz po zapnutí
Ztlumení v noci
Logo znaÿky
Doba dobčhu ventilátoru

Volba
K dispozici jsou další jazyky
þas ve formátu 24 h
Krátká doba trvání (30 s)
Stłední doba trvání (1 min)*
Dlouhá doba trvání (5 min)
Zapnutý
Vypnutý* (zvuk zŗstává płi on/off ¬)
Stupnice s 5 stupni
Vyp.
Digitální*

Na displeji se zobrazí pokyny k prŔbčhu.
Na displeji se zobrazí první nastavení „Jazyk“.

3. Klepnčte na pole V.

Zobrazí se nastavení ÿasu.

4. Pomocí otoÿného voliÿe zmčĳte nastavení ÿasu.
5. Potvrāte nastavení stisknutím pole  na cca 3

vteŀiny .
Na displeji se zobrazí upozornční, že nastavení byla
uložena.

Płi provozu vypnuté
Płi provozu zapnuté*
Jen zablokování tlaÿítek*
Zablokování dvíłek a zablokování tlaÿítek
Zpŗsoby ohłevu*
AutoPilot
Vypnutý*
Zapnutý
Ukazatele*
Nezobrazit
Doporuÿená*
Minimální
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5HåLPâDEDW

)5HåLPâDEDW
a r gorP

s

tamba

Pŀi programu ãabat mŔžete nastavit dobu trvání až
74 hodin. Pokrmy v troubč zŔstanou teplé, aniž byste ji
museli zapínat nebo vypínat.

'ýisticí prostķedek
V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ
dlouho pčkný a funkÿní. Vysvčtlíme Vám, jak správnč
udržovat a ÿistit spotŀebiÿ.

y k de Ĝ t s o r p í c i t s i ý

6SRXãWČQt UHåLPXâDEDW

9KRGQpþLVWLFtSURVWĜHGN\

Pŀed použitím režimu âabat jej musíte aktivovat v
základních nastaveních. a "Základní nastavení"
na stranč 17

Aby rŔzné povrchy nebyly poškozeny nevhodnými
ÿisticími prostŀedky, dodržujte údaje v tabulce.
V závislosti na typu spotŀebiÿe nemusí mít 9áš
spotŀebiÿvšechny uvedené povrchy.

Je-li základní nastavení pŀíslušnč upraveno, je UHåLP
âabat uveden v druzích ohŀevu jako poslední.
Spotŀebiÿ používá horní/dolní ohŀev. Teplotu lze nastavit
v rozmezí 85 °C až 140 °C.
1. Otoÿným voliÿem nastavte druh ohŀevu 5HåLP

âabat .

2. Klepnčte na pole `.

Na displeji je bíle zvýraznčna teplota.

3. Otoÿným voliÿem nastavte požadovanou teplotu.
4. Pŀed spuštčním klepnčte na pole V.

Na displeji je doba trvání zvýraznčna bíle.
5. Otoÿným voliÿem nastavte požadovanou dobu.
UpozornČní: þas konce nelze posunout.
6. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.
Na displeji se zobrazuje zbývající doba.
Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.

Jakmile doba trvání UHåLPX âabat uplyne, zazní signál.
Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba trvání
00m 00s.
Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬vypnčte
spotŀebiÿ.
UpozornČní: Pokud otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe, provoz
se nezastaví.

ZmČna a zrušení
Po spuštční již nastavení nelze zmčnit.
Chcete-li pŀerušit UHåLP âDEDW vypnčte spotŀebiÿ
tlaÿítkem on/off ¬. Tlaÿítkem start/stop O již provoz
nemŔžete zastavit.
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Pozor!
Nebezpeþí poškození povrchu:
Nepoužívejte
ʋostré nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky,
ʋÿisticí prostŀedky s vysokým obsahem alkoholu,
ʋtvrdé drátčnky nebo houbiÿky,
ʋvysokotlaké nebo parní ÿistiÿe,
ʋspeciální prostŀedky pro ÿištční spotŀebiÿe zateSOD
Nové houbové utčrky pŀed použitím dŔkladnč
SURSOiFKQČWH
Tip: Mimoŀádnč vhodné ÿisticí a ošetŀovací prostŀedky
lze zakoupit u zákaznického servisu. Ŀiāte se pokyny
výrobce.

 Varování

Nebezpeþí popálení!
Pŀístroj se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých
ploch nebo topných ÿlánkŔ ve vnitŀním prostoru. Nechte
pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraĳte dčtem v pŀístupu k pŀístroji.
Oblast

þištční

Vnčjší plochy spotŀebiÿe
þelo z ušlechtilé Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadoceli
rem.
Ihned odstraĵte vápenaté, tukové, škrobové
skvrny a skvrny od bílku. Pod tčmito skvrnami
se mŗže vytvołit koroze.
U zákaznického servisu nebo ve specializované
prodejnč lze zakoupit speciální ošetłovací prostłedky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetłovací prostłedek naneste ve slabé
vrstvč mčkkým hadrem.
Horký mycí roztok:
Plast
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
Nepoužívejte ÿisticí prostłedek na sklo nebo
škrabku na sklo.
Lakované plochy Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
Horký mycí roztok:
Ovládací panel
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
Nepoužívejte ÿisticí prostłedek na sklo nebo
škrabku na sklo.

þisticí prostŀedky F]
Sklenčné tabule

Madlo dvíłek

Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátčnky
z ušlechtilé oceli.
Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
Když se na madlo dvíłek dostane prostłedek na
odstraĵování vodního kamene, okamžitč ho
otłete. Tyto skvrny jinak už nepŗjdou odstranit.

Vnitŀek spotŀebiÿe
Łiāte se pokyny pro plochy peÿicího prostoru na
Smaltované
a samoÿisticí plo- konci tabulky.
chy
Horký mycí roztok:
Sklenčný kryt
osvčtlení varného Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.
prostoru
Płi silném zneÿištční použijte ÿisticí prostłedek na
peÿicí trouby.
Horký mycí roztok:
Tčsnční dvíłek
Nesundávejte tčs- Vyÿistčte hadrem.
Nedrhnčte.
nční!
Kryt dvíłek
þisticí prostłedek na ušlechtilou ocel:
z ušlechtilé oceli Dodržujte pokyny výrobce.
Nepoužívejte ošetłovací prostłedky na ušlechtilou
ocel.
Kryt dvíłek płed ÿištčním demontujte.
Horký mycí roztok:
Rámy
Namoÿte a vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem.
Výsuvný systém Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem.
Neodstraĵujte mazací tuk z výsuvných lišt, pokud
možno je ÿistčte v zasunutém stavu. Nemyjte
v myÿce nádobí.
Horký mycí roztok:
Płíslušenství
Namoÿte a vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem.
Płi silném zneÿištční použijte drátčnku
z ušlechtilé oceli.
--------

UpozornČní
ʋ
Nepatrné rozdíly barev na pŀední ÿásti spotŀebiÿe
jsou zpŔsobeny rŔznými materiály jako sklo, plast
nebo kov.
ʋ
Stíny na prosklených dvíŀkách, které pŔsobí jako
šmouhy, jsou svčtelné odrazy osvčtlení peÿicí
trouby.
ʋ
Smalt se vypaluje pŀi velmi vysokých teplotách. Tím
mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je
normální a na funkci spotŀebiÿe to nemá žádný
vliv.
Hrany tenkých plechŔ se nedají úplnč smaltovat.
Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není
ovlivnčna.

Plochy v peþicím prostoru
Zadní stčna peÿicího prostoru je samoÿisticí. Poznáte to
podle drsného povrchu.
Dno, horní stčna a postranní stčny jsou smaltované
a mají hladký povrch.
ýištČní smaltovaných ploch
Hladké smaltované plochy vyÿistčte hadrem a horkým
mycím roztokem nebo vodou s octem. Osušte mčkkým
hadŀíkem.
Pŀipeÿené zbytky pokrmŔ namoÿte vlhkým hadrem
a mycím roztokem. Pŀi silném zneÿištční použijte
nerezovou drátčnku nebo ÿisticí prostŀedek na peÿicí
trouby.
Peÿicí troubu nechte po ÿištční otevŀenou vyschnout.
ýištČní samoþisticích ploch
Samoÿisticí plochy jsou opatŀené porézní matnou
keramickou vrstvou. Když je spotŀebiÿ v provozu, tato
vrstva absorbuje a odstraĳuje neÿistoty stŀíkající pŀi
peÿení.
Pokud se samoÿisticí plochy již dostateÿnč samy neÿistí
a vznikají tmavé skvrny, lze je vyÿistit cíleným rozehŀátím.
Nastavení
Pŀedtím vyjmčte z trouby rámy, výsuvy, pŀíslušenství
a nádoby. DŔkladnč vyÿistčte hladké smaltované
plochy v troubč, vnitŀní plochu dvíŀek a sklenčný kryt
osvčtlení trouby.
1. Nastavte druh ohŀevu 4D horký vzduch.
2. Nastavte maximální teplotu.
3. SpusŌte ohŀev a nechte ho bčžet minimálnč
1 hodinu.
Keramická vrstva se zregeneruje.
Po vychladnutí peÿicího prostoru odstraĳte nahnčdlé
a bílé zbytky vodou a mčkkou houbiÿkou.
UpozornČní: Bčhem provozu se mohou na plochách
tvoŀit ÿervené skvrny. Nejedná se o rez, ale o zbytky
potravin. Tyto skvrny nejsou zdraví škodlivé a neomezují
ÿisticí funkci samoÿisticích ploch.
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Rámy

Pozor!
Na samoÿisticí plochy nepoužívejte ÿisticí prostŀedky na
peÿicí trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se ÿisticí
prostŀedek na peÿicí trouby dostane na tyto plochy
omylem, okamžitč ho otŀete vodou a houbovou utčrkou.
Nedrhnčte a nepoužívejte abrazivní ÿisticí pomŔcky.

Udržování spotķebiþe v þistotČ
Aby se nevytvoŀily úpornč ulpívající neÿistoty, udržujte
spotŀebiÿ vždy ÿistý a neÿistoty ihned odstraĳujte.
Tipy
ʋ
Peÿicí prostor ÿistčte po každém použití. Neÿistoty
se nepŀipeÿou.
ʋ
Vždy ihned odstraĳte vápenaté, tukové, škrobové
skvrny a skvrny od bílku.
ʋ
Na peÿení velmi šŌavnatých koláÿŔ používejte
univerzální vysoký plech.
ʋ
Používejte vhodnou nádobu na peÿení, napŀ. pekáÿ.

S ZávČsné rošty
V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ
dlouho pčkný a funkÿní. Zde je popsáno, jak mŔžete
vyjmout a vyÿistit závesné rošty.

ymáR

Vysazení a zavČšení roštň

 Varování Nebezpeþí popálení!
Rošty se silnč zahŀívají. Nikdy se nedotýkejte horkých
roštŔ. Vždy nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se
musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe.
Vyjmutí roštň

1. Rošt vepŀedu trochu nazdvihnčte ³ a vyháknčte 
(obrázek 1).
2. Poté celý rošt vytáhnčte dopŀedu a vyjmčte ho
(obrázek 2).

1

2
D

E

Rošty vyÿistčte mycím prostŀedkem a houbiÿkou. Na
úporné neÿistoty použijte kartáÿek.
ZavČšení roštň
Je tŀeba rozlišovat pravý a levý rošt. Musí být možné
vytáhnout telHskopické výsuvy smčrem dopŀedu.
1. Rošt zasuĳte nejprve doprostŀed do zadního otvoru

³ tak, aby rám doléhal k zadní stčnč peÿicího
prostoru, a zatlaÿte ho dozadu  (obrázek 1).
2. Poté ho zasuĳte do pŀedního otvoru ´ tak, aby rošt
i zde doléhal ke stčnč peÿicího prostoru, a zatlaÿte
ho dolŔ  (obrázek 2).

1

2

D

E
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Dvíŀka spotŀebiÿe F]
ZavČšení dvíķek spotķebiþe

TDvíķka spotķebiþe

Dvíŀka spotŀebiÿe zavčste zpčt opaÿným postupem.

V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ
dlouho pčkný a funkÿní. Zde je popsáno, jak mŔžete
vysadit a vyÿistit dvíŀka spotŀebiÿe.

eþ i beĜ t ops ak Ĝ í vD

Vysazení a zavČšení dvíķek spotķebiþe
Dvíŀka spotŀebiÿe peÿicí trouby lze za úÿelem ÿištční
a demontáže sklenčných tabulí vysadit.
Závčsy dvíŀek spotŀebiÿe mají zajišŌovací páÿky.
Když jsou zajišŌovací páÿky zaklopené (obrázek 1),
jsou dvíŀka spotŀebiÿe zajištčná. Nelze je vysadit.
Když jsou zajišŌovací páÿky pro vysazení dvíŀek
spotŀebiÿe vyklopené (obrázek 2), jsou závčsy
zajištčné. Nemohou zaklapnout.

1

1. Pŀi zavčšování dvíŀek spotŀebiÿe dbejte na to, abyste
oba závčsy zasunuli do otvorŔ rovnč (obrázek 1).

Pŀiložte oba závčsy dole k vnčjší tabuli a použijte ji
jako vodicí plochu.
Dejte pozor, abyste závčsy zasunuli do správného
otvoru. Musí být možné je zasunout zlehka a bez
odporu. Pokud ucítíte odpor, zkontrolujte, zda jsou
závčsy zasunuté do správného otvoru.

1

2
2. Zcela otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. Znovu zaklopte
obč zajišŌovací páÿky (obrázek 2).

2I

 Varování
Nebezpeþí poranČní!
ʋ
Pokud nejsou závčsy zajištčné, mohou velkou silou
zaklapnout. Dbejte na to, aby byly zajišŌovací páÿky
vždy zaklopené, resp. pŀi vysazování dvíŀek
spotŀebiÿe zcela vyklopené.
ʋZávčsy dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem otevírání
Dzavírání dvíŀek pohybují a mohou 9iV
sevŀít. Nesahejte do prostoru závčsŔ.
Nebezpeþí poranČní!

Vysazení dvíķek spotķebiþe
1. Zcela otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe.
2. Odklopte obč zajišŌovací páÿky vlevo a vpravo
(obrázek 1).
3. Úplnč zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe ³. Občma rukama je

uchopte vlevo a vpravo a vytáhnčte nahoru
(obrázek 2).

1I

3. Zavŀete dvíŀka.

Demontáž krytu dvíķek
Vložka z ušlechtilé oceli v krytu dvíŀek mŔže zmčnit
barvu. Pro dŔkladné vyÿištční mŔžete kryt demontovat.
1. Pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe.
2. Zatlaÿte na kryt na levé a pravé stranč (obrázek 1).
3. Sejmčte kryt (obrázek 2).

Opatrnč zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.

1

2
E

D

E

UpozornČní: Vyÿistčte vložku z ušlechtilé oceli
v krytu ÿisticím prostŀedkem na ušlechtilou ocel.
Zbývající ÿásti krytu dvíŀek vyÿistčte mycím roztokem
a mčkkým hadrem.
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Dvíŀka spotŀebiÿe
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4. Znovu pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. Nasaāte kryt
a pŀitlaÿte ho, až slyšitelnč zaskoÿí (obrázek ).



Montáž na spotķebiþ
1. Pŀední tabuli nasaāte dole do držákŔ (obrázek 1).
2. Zavŀete pŀední tabuli natolik, aby byly oba horní háky
proti otvoru (obrázek 2).

1

2

5. Zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.

Demontáž a montáž sklenČných tabulí
KvŔli lepšímu ÿištční mŔžete sklenčné tabule ve
dvíŀkách peÿicí trouby demontovat.
Demontáž ze spotķebiþe
1. Pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe.
2. Zatlaÿte na kryt na levé a pravé stranč (obrázek 1).
3. Sejmčte kryt (obrázek 2).

1

3. Pŀitlaÿte pŀední tabuli dole tak, aby slyšitelnč
zaskoÿila (obrázek ).
4. Dvíŀka spotŀebiÿe znovu pootevŀete a odstraĳte

utčrku.

5. Znovu našroubujte oba šrouby vlevo a vpravo.
6. Nasaāte kryt a pŀitlaÿte ho, až slyšitelnč zaskoÿí
(obrázek ).





2

7. Zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.
4. Povolte a vyjmčte šrouby vlevo a vpravo na dvíŀkách
spotŀebiÿe (obrázek ).
5. Než dvíŀka zase zavŀete, vložte mezi nč nčkolikrát
pŀeloženou utčrku (obrázek ).

Vytáhnčte nahoru pŀední tabuli a madlem dolŔ ji
položte na rovnou plochu.





Vyÿistčte skla ÿisticím prostŀedkem na sklo a mčkkým
hadrem.

 Varování
Nebezpeþí úrazu!
ʋ
Poškrábané sklo dvíŀek spotŀebiÿe mŔže prasknout.
Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo
abrazivní ÿisticí SRPĤFN\þLprostŀedky.
ʋZávčsy dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem otevírání
Dzavírání dvíŀek pohybují a mohou 9iV
sevŀít. Nesahejte do prostoru závčsŔ.
Nebezpeþí poranČní!
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Pozor!
Peÿicí prostor používejte znovu teprve tehdy, když jsou
tabule ŀádnč namontované.

Porucha, co je nutno udčlat? F]

 Co dČlat v pķípadČ
poruchy?
Jestliže se vyskytne porucha, ÿasto se jedná jen
o maliÿkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami
odstranit závadu pomocí této tabulky.

? t a l Čdu on t un e j oc , ahcuroP

Závada
Spotłebiÿ nefunguje.
Na displeji je „Sprache Deutsch“.
Je-li spotłebiÿ vypnutý, ÿas se neobjeví.
Spotłebiÿ se neohłeje, na displeji svítí
symbol P.
Otoÿný voliÿ vypadl z uložení na ovládacím panelu.
Otoÿný voliÿ se otáÿí obtížnč.

Odstraīování závad svépomocí
Technické závady na spotŀebiÿi mŔžete ÿasto lehce
odstranit sami.
Pokud se pokrm optimálnč nepodaŀí, najdete na konci
návodu k použití mnoho tipŔ a pokynŔ k nápravč. a
"7HVWRYiQRSUR9ás v našem kuchyĳském studiu" na
stranč 26

Možná pŀíÿina
Odstranční/pokyny
Vadná pojistka.
Zkontrolujte pojistku v pojistkové skłíĵce.
Výpadek elektrického prouduZkontrolujte, zda funguje kuchyĵské svčtlo nebo jiné kuchyĵské spotłebiÿe.
Výpadek elektrického prouduZnovu nastavte jazyk a ÿas.
Základní nastavení zmčnčno. Zmčĵte základní nastavení ukazatele hodin.
V základních nastaveních je
aktivován płedvádčcí režim.
Otoÿný voliÿ byl omylem uvolnčn.
Neÿistoty pod otoÿným voliÿem.

Odpojte spotłebiÿ krátce od sítč (vypnčte pojistku v pojistkové skłíĵce)
a následnč do 3 minut deaktivujte v základních nastaveních płedvádčcí režim.
Otoÿný voliÿ je odnímatelný Jednoduše vložte otoÿný voliÿ do jeho
uložení apłitlaÿte ho, až zaklapne a mŗže se otáÿet obvyklým zpŗsobem.
Otoÿný voliÿ je odnímatelný Uvolnčte otoÿný voliÿ tím, že ho jednoduše
vytáhnete z uložení. Nebo płitlaÿte okraj otoÿného voliÿe takže se vyklopí
alze ho snadno uchopit.
Otoÿný voliÿ a jeho uložení ve spotłebiÿi opatrnč vyÿistčte mycím roztokem
ahadrem. Osušte mčkkým hadłíkem. Nepoužívejte ostré nebo brusné prostłedky. Nenamáÿejte je ani nepoužívejte ÿisticí prostłedky na nádobí.
Nevyjímejte otoÿný voliÿ płíliš ÿasto, aby jeho uložení zŗstalo stabilní.

--------

 Varování

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpeÿné. Opravy spotŀebiÿe
a výmčnu poškozených pŀívodních vedení smí provádčt
výhradnč technik zákaznického servisu vyškolený naší
spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ vadný, vytáhnčte
síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku
v pojistkové skŀíĳce. Zavolejte servis.
Chybová hlášení na displeji
Objeví-li se na displeji chybové hlášení s písmenem „D“
nebo „E“, napŀ. D0111 nebo E0111, spotŀebiÿ vypnčte
a znovu zapnčte tlaÿítkem on/off ¬.
Pokud se jednalo o jednorázovou závadu, identifikace
zmizí. Pokud se chybové hlášení objeví znovu,
kontaktujte servis a uveāte pŀitom pŀesnou podobu
chybového hlášení.

Maximální doba provozu
Pokud na spotŀebiÿi nezmčníte nastavení nčkolik hodin,
spotŀebiÿ automaticky pŀestane ohŀívat. Zabrání se tak
neúmyslnému trvalému provozu.
Kdy je dosaženo maximální doby provozu, záleží na
aktuálních nastaveních druhu provozu.
Maximální doba provozu byla dosažena
Na displeji se objeví upozornční, že je dosaženo
maximální doby provozu.
Pro pokraÿování provozu klepnčte na libovolné pole
nebo otoÿte otoÿným voliÿem.
Pokud spotŀebiÿ nepotŀebujete, vypnčte jej tlaÿítkem
on/off ¬.
Tip: Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotŀebiÿe,
napŀ. pŀi dlouhé dobč peÿení, nastavte dobu trvání.
Spotŀebiÿ bude hŀát, dokud neuplyne nastavená doba
trvání.
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Zákaznický servis

VýmČna žárovky na horní stČnČ peþicí trouby
Když žárovka v troubč pŀestane svítit, je nutné ji
vymčnit. Tepelnč odolné halogenové žárovky 40 W,
230 V, obdržíte u zákaznického servisu nebo ve
specializovaných prodejnách.
Halogenovou žárovku uchopte pomocí suchého hadru.
Prodlouží se tak doba životnosti žárovky. Používejte
pouze tyto žárovky.

 Varování

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Pŀi výmčnč žárovky ve varném prostoru jsou kontakty
objímky žárovky pod proudem. Pŀed výmčnou
vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte
pojistku v pojistkové skŀíĳce.

Zákaznický servis
kci nzakáZ

Potŀebuje-li 9áš spotŀebiÿ opravu, obraŌte se na náš
servis. Vždy najdeme vhodné ŀešení, aby nedocházelo
ke zbyteÿným výjezdŔm servisního personálu.
si vresý

(1UD)'1U
Pŀi telefonátu uveāte úplné ÿíselné oznaÿení výrobku (ENr.) a výrobní ÿíslo (FD-Nr.), abychom 9ám mohli
poskytnout kvalifikovanou pomoc. Výrobní štítek
spŀíslušnými ÿísly najdete po otevŀení dvíŀek spotŀebiÿe.

 Varování

(1U

Nebezpeþí popálení!
Pŀístroj se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých
ploch nebo topných ÿlánkŔ ve YQLWĜQtP prostoru.
Nechte pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraĳte dčtem
v pŀístupu k pŀístroji.
1. Abyste zabránili poškození, položte do studené

trouby utčrku.
2. Vyšroubujte sklenčný kryt smčrem doleva
(obrázek 1).
3. Vytáhnčte žárovku – nešroubujte (obrázek 2).
Nasaāte novou žárovku, dbejte pŀitom na polohu
kolíkŔ. Žárovku pevnč zatlaÿte.

1

2

)'

=1U

7\SH

Abyste je v pŀípadč potŀeby nemuseli dlouho hledat,
mŔžete si údaje svého spotŀebiÿe a telefonní ÿíslo
servisu poznamenat zde.
þ. výrobku (ENr.)

Výr. ÿ. (FD-Nr.)

Zákaznický servis 2
Mčjte na pamčti, že návštčva servisního personálu není
v pŀípadč chybné obsluhy bezplatná ani bčhem záruÿní
doby.
Kontaktní údaje všech zemí najdete v pŀiloženém
seznamu zákaznických servisŔ.
Objednávka opravy a poradenství pķi poruchách
CZ
251.095.546



4. Znovu našroubujte sklenčný kryt.
5. Vyjmčte utčrku a zapnčte pojistku.

SklenČný kryt
Když je sklenčný kryt halogenové žárovky poškozený,
musí se vymčnit. Nový sklenčný kryt obdržíte
u zákaznického servisu. Uveāte ÿíslo „E“ a ÿíslo „FD“
spotŀebiÿe.
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DŔvčŀujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že
oprava bude provedena vyškolenými servisními
techniky, kteŀí mají k dispozici originální náhradní
díly pro 9áš spotŀebiÿ.

Pokrmy F]

3Pokrmy
Pomocí druhu provozu „AutoPilot“ mŔžete pŀipravovat
nejrŔznčjší pokrmy. Spotŀebiÿ za 9ás sámzvolí včtšinu
nastavení.

ymrkoP

UpozornČní k programňm
Výsledek peÿení závisí na kvalitč potravin a druhu
nádoby. Pro optimální výsledek peÿení používejte
pouze potraviny v bezvadném stavu a maso
SUiYČY\QGDQp z lednice.
ʋ
Spotŀebiÿ zvolí optimální druh ohŀevu a nastavení
ÿasu a teploty. Budete pouze vyzváni, abyste zadali
hmotnost. Nastavení hmotnosti mimo stanovené
hmotnostní rozmezí není možné.
ʋU peÿených pokrmŔ, u kterých za 9iV provede volbu
teploty spotŀebiÿ, mŔže být uložená teplota až
300 °C. Dbejte proto na to, abyste použili
dostateÿnč tepelnč odolnou nádobu.
ʋZobrazí se 9iP pokyny, napŀ. k nádobč, výšce
zasunutí nebo pŀidání tekutiny u masa. Nčkteré
pokrmy je bčhem peÿení nutné napŀ. obrátit nebo
zamíchat. To se 9iP zobrazí krátce po spuštční na
displeji. Ve správný okamžik 9iV upozorní
akustický signál.
ʋ
Informace o vhodné nádobč a tipy a triky pro
pŀípravu najdete na konci návodu k použití.

3RVXQXWtGRE\XNRQþHQtSĜtSUDY\SRNUPX
Po uplynutí doby trvání mŔžete XnčkterêFK pokrmŔ
pokraÿovat ve vaŀení, nejste-li s výsledkemtepelné
úpravy ještč spokojeni.
Na displeji se objeví dotaz, zda chcete posunout
dobu ukonÿíeni pŀtpravy pokrmu. Chcete-li
pokraÿovat, klepnčte na tlaÿítko start/stop O. Je
navržena doba trvání, kterou mŔžete zmčnit.
Stisknčte start/stop Opro spuštční.

ʋ

Nastavení pokrmu pomocí funkce AutoPilot

UpozornČní: 3URGORXåHQtþDVX~SUDY\ mŔžete
provádčt libovolnčÿasto.
Pokud jste s výsledkem peÿení spokojeni, klepnčte na
pole .
Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬vypnčte
spotŀebiÿ.
1DVWDYHQtSR]GČMãtKR þasu GRNRQþHQt
U nčkterých pokrmŔ mŔžeteQDVWDYLWSR]GČMãtþDV
GRNRQþHQt. Pŀed spuštčnímVSRWĜHELþH klepnčte na
pole Vaotoÿným voliÿem QDVWDYWHþDVGRNRQþHQt na
pozdčjší dobu.
Po spuštční se spotŀebiÿ pŀepne do vyÿkávacího
režimu. þas GRNRQþHQt již nelze mčnit.
ZmČna a pķerušení
Po spuštční již nastavení nelze zmčnit.
Chcete-li postup pŀerušit, vypnčte spotŀebiÿ tlaÿítkem
on/off ¬. Tlaÿítkem start/stop O již provoz nemŔžete
SR]DVWDYLW.

Otoÿným voliÿem procházejte všechny pokrmy
a sledujte, jaké PRåQRVWL máte ve funkci
AutoPilot k dispozici.
Než vložíte pokrm do varného prostoru, zvažte jej,
abyste mohli nastavit správnou hmotnost.
Doba trvání závisí na pokrmu a vypoÿítané hmotnosti
a nelze ji mčnit.
1. Klepnčte na pole .

Na displeji je první pokrm zvýraznčn bíle.

2. Otoÿným voliÿem nastavte požadovaný pokrm.
3. Klepnčte na pole D.

Na displeji je hmotnost zvýraznčna bíle.

4. Otoÿným voliÿem nastavte hmotnost pokrmu.

Doba trvání se vypoÿte automaticky.

5. Potvrāte tlaÿítkem start/stop O.

Objeví se upozornční na pŀíslušenství a výšku
zasunutí.
6. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.
Na displeji se zobrazuje zbývající doba. Linie ohŀevu
se u pokrmŔ neobjeví.
Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.
Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ
pŀestane ohŀívat.
Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬.
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7HVWRYiQRpro 9ás v našem kuchyĳském studiu

-7HVWRYiQR pro 9ás
Ynašem kuchyīském studiu
Zde naleznete výbčr pokrmŔ a pro nč vhodná
nastavení. Ukážeme 9iP, který druh ohŀevu a jaká
teplota jsou nejvhodnčjší pro 9iã pokrm. Dozvíte se,
které pŀíslušenství máte použít a do jaké výšky je
tŀeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám
a pŀípravč pokrmŔ.

u i du t s méksĖyhcuk meša vn sáv orp ems j i l avo t se tO

UpozornČní: Pŀi peÿení potravin mŔže v troubč vznikat
vodní pára.
Váš spotŀebiÿ je velmi energeticky úsporný a pŀi
provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základč vysokých rozdílŔ mezi teplotou uvnitŀ spotŀebiÿe
a vnčjšími ÿástmi spotŀebiÿe se mŔže na dvíŀkách,
ovládacím panelu a pŀedních stranách sousedního
nábytku srážet kondenzovaná voda. Jedna se o
pĜirozený fyzikálni jev, jemuž lze ÿásteÿne pŀedejít
zpŀedehŀátím nebo opatrným otevŀením dvíŀek.

Silikonové formy
Pro dosažení optimálního výsledku peÿení
doporuÿujeme tmavé kovové formy na peÿení.
Pokud pŀesto chcete používat silikonové formy, ŀiāte se
údaji a recepty výrobce. Silikonové formy jsou ÿasto
menší než normální formy. Údaje Rmnožství a recepty
se mohou lišit.

Koláþe a drobné peþivo
Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro
peÿení koláÿŔ a drobného peÿiva. V tabulkách
s nastavením najdete optimální nastavení pro velké
množství pokrmŔ.
Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta.
Používejte pouze originální pŀíslušenství pro Váš
spotŀebiÿas. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí
prostor a druhy provozu.
Výšky zasunutí
Používejte uvedené výšky zasunutí.
Peþení na jedné úrovni
Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky
zasunutí:
ʋ
vysoké peÿivo: výška 2
ʋ
nízké peÿivo: výška 3
Peþení na více úrovních
Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo
na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve
stejnou dobu.
Peÿení na dvou úrovních:
ʋ
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na peÿení: výška 1
ʋ
formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1
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Peÿení na tŀech úrovních:
plech na peÿení: výška 5
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na peÿení: výška 1

ʋ

Peÿení na ÿtyŀech úrovních:
4 rošty s papírem na peÿení
první rošt: výška 5
druhý rošt: výška 3
tŀetí rošt: výška 2
ÿtvrtý rošt: výška 1

ʋ

Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až
45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle
sebe nebo úhlopŀíÿnč nad sebe.
Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.
Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení
Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuĳte
až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.
U šŌavnatých koláÿŔ používejte univerzální vysoký
plech, aby v pŀípadč pŀeteÿení šŌávy nedošlo
k zneÿištční peÿicího prostoru.
Formy na peþení
Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení.
Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem
a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení
a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct
v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuĳte
formu do výšky 1.
Papír na peþení
Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro
zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost
papíru na peÿení.
Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné
koláÿe a drobné peÿivo. Teplota a doba peÿení závisí
na vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde
uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší
hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího
zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší
hodnotu.
UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení.
Koláÿe nebo drobné peÿivo by byly hotové jen zvenku,
ale uvnitŀ by byly nedopeÿené.
Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené
trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi
pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik
minut.
U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tDNRYpP
pŀípadč je to uvedeno v tabulce.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobného peÿiva v tabulce. Další informace
najdete v ÿásti Tipy pro koláÿe a drobné peÿivo na
konci tabulky s nastavením.

7HVWRYiQRSUR9iV v našem kuchyĳském studiu F]
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
až 20 procent energie.

Použité druhy ohŀevu:
ʋ 4D horký vzduch
ʋ horní/dolní ohŀev
ʋ stupeĳ pizzD

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba trvání
v min

Koláÿe ve formč
Tłený koláÿ, jednoduchý
Tłený koláÿ, jednoduchý, 2 úrovnč
Tłený koláÿ, jemný

včncová/truhlíková forma
včncová/truhlíková forma
včncová/truhlíková forma

2
3+1
2





150-170
140-160
150-170

50-70
50-70
60-80

Ovocný koláÿ z tłeného tčsta, jemný
Dortový korpus z tłeného tčsta
Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem
z kłehkého tčsta
Švýcarský koláÿ
Francouzský koláÿ (tarte)
Kynutá bábovka
.\QXWp koláÿe
Piškotový korpus, 2 vejce

bábovková forma
dortová forma
rozevírací forma Ø 26 cm

2
3
2





160-180
160-180
170-190

40-60
20-30
60-80

plech na pizzu
koláÿová forma, bílý plech
bábovková forma
rozevírací forma Ø 28 cm
dortová forma

3
3
2
2
3







220-240
190-210
150-170
160-170
150-170*

35-45
30-45
50-70
20-30
20-30

Piškotový dort, 3 vejce
Piškotový dort, 6 vajec

rozevírací forma Ø 26 cm
rozevírací forma Ø 28 cm

2
2




160-170*
150-170*

25-35
30-50

Koláÿe na plechu
Tłený koláÿ s horní vrstvou
Tłený koláÿ, 2 úrovnč

plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3
1+3




160-180
140-160

20-40
30-50

Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou
Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou, 2
úrovnč

plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3
1+3




170-190
160-170

20-30
35-45

Kłehké tčsto se šŎavnatou horní vrstvou
Švýcarský koláÿ
Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou
Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou, 2
úrovnč
Kynutý koláÿ se šŎavnatou horní vrstvou
Kynutý koláÿ se šŎavnatou horní vrstvou, 2
úrovnč
Kynutá vánoÿka, kynutý včnec
Piškotová roláda
Štola z 500 g mouky

univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3
3
3
1+3






160-180
200-210
160-180
150-170

55-65
40-50
15-20
20-30

univerzální vysoký plech
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3
1+3




180-200
150-170

30-40
45-60

plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení

2
3
2





160-170
180-200*
150-170

25-35
8-15
45-60

Sladký závin
Závin, zmrazený

univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech

2
3




190-210
200-220

55-65
35-45

Drobné peÿivo
Koláÿky

plech na peÿení

3



150*

25-35

plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na muffiny
plechy na muffiny

3
1+3
5+3+1
3
3+1







150*
150*
140*
170-190
160-180*

25-35
30-40
35-55
15-20
15-40

Koláÿky
Koláÿky, 2 úrovnč
Koláÿky, 3 úrovnč
Muffiny
Muffiny, 2 úrovnč
* Płedehłát
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Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Drobné kynuté peÿivo
Drobné kynuté peÿivo, 2 úrovnč
Peÿivo z listového tčsta

plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na peÿení

3
1+3
3





160-180
150-170
170-190*

Doba trvání
v min
25-35
25-40
20-35

Peÿivo z listového tčsta 2 úrovnč
Peÿivo z listového tčsta 3 úrovnč
Peÿivo z listového tčsta nízké, 4 úrovnč
Peÿivo z odpalovaného tčsta
Peÿivo z odpalovaného tčsta, 2 úrovnč

plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
4 rošty
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

1+3
5+3+1
5+3+2+1
3
1+3







170-190*
170-190*
180-200*
200-220
190-210

20-45
20-45
20-35
30-40
35-45

Plundrové peÿivo

plech na peÿení

3



160-180

20-30

plech na peÿení
plech na peÿení

3
3




140-150*
140-150*

25-40
25-40

plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech

1+3
5+3+1
3
1+3
5+3+1
3
1+3









140-150*
130-140*
140-160
140-160
140-160
80-90*
80-90*

30-40
35-55
15-30
15-30
15-30
120-150
120-180

plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech

3
1+3
5+3+1





90-110
90-110
90-110

20-40
25-45
30-45

Sušenky
Stłíkané peÿivo
Stłíkané peÿivo
Stłíkané peÿivo, 2 úrovnč
Stłíkané peÿivo, 3 úrovnč
Cukroví
Cukroví, 2 úrovnč
Cukroví, 3 úrovnč
Pčnové cukroví
Pčnové cukroví, 2 úrovnč
Makrónky
Makrónky, 2 úrovnč
Makrónky, 3 úrovnč
* Płedehłát
Tipy pro koláþe a drobné peþivo

Chcete zjistit, zda je koláÿ propeÿený.Píchnčte špejlí do koláÿe v místč, kde je nejvyšší. Pokud se na ni tčsto nepłilepí, je koláÿ hotový.
Koláÿ „spadne“.
Płíštč použijte ménč tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení. Dodržujte uvedené płísady a pokyny pro płípravu uvedené v receptu.
Koláÿ vybčhl uprostłed hodnč do
Vymažte jen dno rozevírací formy. Po upeÿení koláÿ opatrnč uvolnčte nožem.
výšky a na okrajích je nižší.
ŠŎáva z ovoce płetéká.
Płíštč použijte univerzální vysoký plech.
Drobné peÿivo se płi peÿení lepí
Kousky peÿiva by od sebe mčly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly GREĜH zvčtšit
k sobč.
svŗj objem a opéci se ze všech stran.
Koláÿ je płíliš suchý.
Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkraŎte dobu peÿení.
Koláÿ je celkovč płíliš svčtlý.
Pokud jste zvolili správnou výšku zasunutí a správné płíslušenství, v płípadč potłeby zvyšte teplotu nebo prodlužte dobu peÿení.
Koláÿ je nahołe płíliš svčtlý, ale
Płíštč ho zasuĵte o jednu úroveĵ výš.
zespoda płíliš tmavý.
Koláÿ je nahołe płíliš tmavý, ale
Płíštč ho zasuĵte o jednu úroveĵ níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení.
zespoda płíliš svčtlý.
Koláÿ v kulaté nebo v truhlíkové
Formu na peÿení nestavte až k zadní stčnč, nýbrž doprostłed płíslušenství.
formč je vzadu płíliš tmavý.
Koláÿ je celkovč płíliš tmavý.
Płíštč zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení.
Peÿivo hnčdne nerovnomčrnč.
Zvolte o nčco nižší teplotu.
I płeÿnívající papír na peÿení mŗže mít vliv na cirkulaci vzduchu. Vždy ustłihnčte správnou velikost papíru na
peÿení.
Dbejte na to, aby forma na peÿení nestála płímo płed otvory v zadní stčnč trouby.
Płi peÿení drobného peÿiva by jednotlivé kousky mčly mít stejnou velikost a tloušŎku.
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Pekli jste na více úrovních. Peÿivo na
horním plechu je tmavší než na spodním.
Koláÿ vypadá dobłe, ale uvnitł je
nedopeÿený.
Koláÿ nelze vyklopit.

Płi peÿení na více úrovních používejte vždy 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve
formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
Peÿte o nčco déle na nižší teplotu a v płípadč potłeby płidejte ménč tekutiny. U koláÿŗ se šŎavnatou horní vrstvou nejprve płedpeÿte korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhankou a pak płidejte horní vrstvu.
Nechte koláÿ po upeÿení ještč 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ho ani poté nelze vyklopit, opatrnč ho na
okraji uvolnčte nožem. Znovu formu obraŎte a nčkolikrát na ni položte studený mokrý hadr. Płíštč formu
vymažte tukem a vysypejte strouhankou.

Chléb a housky

Zmrazené potraviny

Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro
peÿení chleba a housek. V tabulkách s nastavením
najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ.
Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta.
Používejte pouze originální pŀíslušenství pro 9áš
spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor
a druhy provozu.

Nepoužívejte silnč namražené potraviny. Odstraĳte
z pokrmu led.
Zmrazené potraviny mohou být pŀedpeÿené
nerovnomčrnč. Zhnčdnutí po upeÿení pak bude také
nerovnomčrné.

Výšky zasunutí
Používejte uvedené výšky zasunutí.
Peþení na jedné úrovni
Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky
zasunutí:
ʋ
vysoké peÿivo: výška 2
ʋ
nízké peÿivo: výška 3
Peþení na dvou úrovních
Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo
na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve
stejnou dobu.
ʋ
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na peÿení: výška 1
ʋ
formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1
Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až
45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle
sebe nebo úhlopŀíÿnč nad sebe.
Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.
Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení
Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuĳte
až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.
Formy na peþení
Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení.
Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem
a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení
a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct
v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuĳte
formu do výšky 1.
Papír na peþení
Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro
zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost
papíru na peÿení.

Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné
chleby a housky. Teplota a doba peÿení závisí na
vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená
rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty.
Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí.
V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení.
Chléb a housky by byly hotové jen zvenku, ale uvnitŀ by
byly nedopeÿené.
Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené
trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi
pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik
minut.
U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tom pŀípadč
je to uvedeno v tabulce. Nčkteré pokrmy se povedou
nejlépe, když je peÿete v nčkolika krocích. Ty jsou
uvedené v tabulce.
Hodnoty nastavení pro tčsto na chléb platí jak pro tčsto
na plechu na peÿení, tak také pro tčsto v truhlíkové
formč.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobného peÿiva v tabulce.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
až 20 procent energie.
Pozor!
Do horké trouby nikdy nelijte vodu a nestavte nádoby
s vodu na dno trouby. Stŀídáním teplot by se mohl
poškodit smalt.
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Použité druhy ohŀevu:
 4D horký vzduch
ʋ
 horní/dolní ohŀev

 gril s cirkulací vzduchu
Yelkoplošný gril
ʋ stupeĳ pizzD
ʋ

ʋ

Pokrm

ʋ

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Stupeĳ
grilování

Doba trvání
v min

2



180-200*

-

25-40

Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg

univerzální vysoký plech nebo truhlíková
forma
truhlíková forma

2



Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg
Celozrnný chléb, 1 kg
Chlebová placka

univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech

2
2
3





220*
180
200-210*
200-210*
250-270

-

10
20-30
40-50
40-50
20-25

3



180-200

-

10-15

3
1+3




170-190*
150-170*

-

15-20
20-30

3
3




180-200
180-200

-

20-30
20-30

3



180-200

-

10-15

3
3




180-200
170-190

-

20-25
30-35

3
3
5




190-210
230-250
-

3

10-15
10-15
4-6

Chléb
Bílý chléb, 750 g

Housky
Housky nebo bagety k rozpékání, płedpe- univerzální vysoký plech
ÿené
Housky, sladké, ÿerstvé
plech na peÿení
Housky, sladké, ÿerstvé, 2 úrovnč
plech na peÿení + univerzální vysoký
plech
Housky, ÿerstvé
plech na peÿení
Bageta, płedpeÿená, chlazená
univerzální vysoký plech
Housky, zmrazené
Housky nebo bagety k rozpékání, płedpe- univerzální vysoký plech
ÿené
Louhované peÿivo, syrové polotovary
univerzální vysoký plech
Croissanty, syrové polotovary
univerzální vysoký plech
Toasty
Zapeÿené toasty, 4 ks
Zapeÿené toasty, 12 ks
Opeÿené toasty (bez płedehłátí)
* Płedehłát

rošt
rošt
rošt

Pizza, quiche a pikantní koláþe
Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro
peÿení pizzy, quiche a pikantních koláÿŔ. V tabulkách
s nastavením najdete optimální nastavení pro velké
množství pokrmŔ.
Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta.
Používejte pouze originální pŀíslušenství pro 9áš
spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor
a druhy provozu.
Výšky zasunutí
Používejte uvedené výšky zasunutí.
Peþení na jedné úrovni
Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky
zasunutí:
ʋ
vysoké peÿivo: výška 2
ʋ
nízké peÿivo: výška 3

30

Peþení na více úrovních
Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo
na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve
stejnou dobu.
Peÿení na dvou úrovních:
ʋ
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na peÿení: výška 1
ʋ
formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1
Peÿení na ÿtyŀech úrovních:
ʋ
4 rošty s papírem na peÿení
první rošt: výška 5
druhý rošt: výška 3
tŀetí rošt: výška 2
ÿtvrtý rošt: výška 1
Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až
45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle
sebe nebo vertikálnč nad sebe.
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Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.
Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení
Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuĳte
až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.
Na pizzu s bohatou oblohou používejte univerzální
vysoký plech.
Formy na peþení
Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení.
Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem
a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení
a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct
v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuĳte
formu do výšky 1.
Papír na peþení
Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro
zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost
papíru na peÿení.
Zmrazené potraviny
Nepoužívejte silnč namražené potraviny.
Odstraĳte z pokrmu led.
Zmrazené potraviny mohou být pŀedpeÿené
nerovnomčrnč. Zhnčdnutí po upeÿení pak bude také
nerovnomčrné.

Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné
pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech
a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí
nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší
teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí.
V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení.
Pokrm by byl hotový jen zvenku, ale uvnitŀ by byl
nedopeÿený.
Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené
trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi
pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik
minut.
U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tom pŀípadč
je to uvedeno v tabulce.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobného peÿiva v tabulce.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
až 20 procent energie.
Použité druhy ohŀevu:
 4D horký vzduch
 horní/dolní ohŀev
ʋ stupeĳ pizzD
ʋ
ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba
trvání
v min

Pizza
Pizza, ÿerstvá
Pizza, ÿerstvá
Pizza, ÿerstvá, 2 úrovnč
Pizza, ÿerstvá, tenké tčsto
Pizza, chlazená

plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na pizzu
rošt

3
3
1+3
2
3







200-220
200-220
180-200
220-230
190-210

25-35
25-35
35-45
20-30
10-15

Pizza, zmrazená
Pizza s tenkým tčstem 1 ks
Pizza s tenkým tčstem 2 ks
Pizza se silným tčstem 1 ks
Pizza se silným tčstem 2 ks
pizza-bagetka
Mini pizzy
Mini pizzy, Ø 7 cm, 4 úrovnč

rošt
univerzální vysoký plech + rošt
rošt
univerzální vysoký plech + rošt
rošt
univerzální vysoký plech
4 rošty

3
3+1
3
3+1
3
3
5+3+2+1









190-210
190-210
180-200
190-210
200-220
180-200
180-200*

15-20
20-25
20-25
20-30
15-20
15-20
20-30

rozevírací forma Ø 28 cm
koláÿová forma, bílý plech
univerzální vysoký plech
zapékací forma
univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech

2
3
3
2
3
2








170-190
190-210
260-280*
170-190
180-190
180-200

65-75
35-45
10-15
50-70
30-45
35-45

Pikantní koláÿe a quiche
Pikantní koláÿe ve formč
Quiche
Alsaský koláÿ
Pirohy
Empanada
Burek
* Płedehłát
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Nákyp a suflé
Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro
peÿení nákypu a suflé. V tabulkách s nastavením
najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ.
Používejte pouze originální pŀíslušenství pro 9áš
spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor
a druhy provozu.
Výšky zasunutí
Vždy používejte uvedené výšky zasunutí.
MŔžete péct na jedné úrovni ve formách nebo
s univerzálním vysokým plechem.
ʋ
Formy na roštu: výška 2
ʋ
Univerzální vysoký plech: výška 3
Suflé mŔžete péct také ve vodní lázni v univerzálním
vysokém plechu. Univerzální vysoký plech zasuĳte do
výšky 2.
Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až
45 procent energie. Formy postavte do trouby vedle
sebe.
Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.
Univerzální vysoký plech
Univerzální vysoký plech zasuĳte opatrnč až nadoraz
zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.

Nádobí
Na nákypy a zapékané pokrmy používejte široké mčlké
nádoby. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy
vyžadovat více ÿasu a budou na horní stranč tmavší.
Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné
nákypy a suflé. Teplota a doba peÿení závisí na
množství a receptu. Propeÿení nákypu závisí na
velikosti nádoby a výšce nákypu. Proto jsou zde
uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší
hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího
zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší
hodnotu.
UpozornČní: Dobu peÿení nelze zkrátit vyšší teplotou.
Nákyp nebo suflé by byly hotové jenom na povrchu,
uvnitŀ by ale byly syrové.
Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené
trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi
pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik
minut.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobných pokrmŔ v tabulce.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
až 20 procent energie.
Použité druhy ohŀevu:
 4D horký vzduch
ʋ horní/dolní ohŀev
ʋ stupeĳ pizzD
ʋ

Nákypy a suflé

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Nákyp, pikantní, vałené płísady
Nákyp, sladký
Lasagne, ÿerstvé, 1 kg
Lasagne, mražené, 400 g
Zapékané brambory, syrové płísady, vysoké
4 cm
Zapékané brambory, syrové płísady, vysoké
4 cm, 2 úrovnč
Suflé
Suflé

zapékací forma
zapékací forma
zapékací forma
rošt
zapékací forma

2
2
2
2
2







200-220
170-190
160-180
190-210
160-190

Doba trvání
v min
30-50
40-60
50-60
30-35
50-70

zapékací forma

3+1



150-170

60-80

zapékací forma
formiÿky na 1 porci

2
3




170-190
190-210

35-45
25-30

Drňbež
Váš spotŀebiÿ je vybavený rŔznými druhy ohŀevu pro
peÿení drŔbeže. V tabulkách s nastavením najdete
optimální nastavení pro nčkteré pokrmy.
Peþení na roštu
Peÿení na roštu je obzvláštč vhodné pro velkou drŔbež
nebo více kusŔ souÿasnč.
Zasuĳte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do
uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt
správnč posazený na univerzálním vysokém plechu.
a "Pŀíslušenství" na stranč 10
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Podle velikosti a druhu drŔbeže nalijte do univerzálního
vysokého plechu až A l vody. Zachytí se odkapávající
tuk. Z tohoto výpeku mŔžete pŀipravit omáÿku. Navíc
vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane ÿistší.
Peþení v nádobí
Používejte pouze nádob í, které MH vhodné pro použití v
peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádobí vejde do
trouby.
Nejvhodnčjší je sklenčné nádobí. Horké sklenčné
nádobí postavte na suchou podložku. Kdyby byl pod-
Nlad mokrý nebo studený, nádobí by mohlR prasknout.
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Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí
teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč.
DrŔbež se peÿe pomalHji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší
teplotu a/nebo delší dobu peÿení.
Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení.

Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro drŔbež.
Teplota a doba peÿení závisí na množství, vlastnostech
a teplotč potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí
nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. V pŀípadč
potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
Nádobí bez pokliþky
Hodnoty nastavení platí pro vložení drŔbeže bez
Pro peÿení drŔbeže používejte nejlépe hlubokou formu na
nádivky pŀipravené k peÿení s teplotou z lednice do
peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou
studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi
nádobu, použijte univerzální vysoký plech.
pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik
Nádobí s pokliþkou
minut.
Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor
V tabulce najdete údaje pro drŔbež s navrženou hmotpodstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka správnou
ností. Pokud chcete péct dr Ŕbež s včtší hmotností,
velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte na rošt.
vkaždém pŀípadč použijte nižší teplotu. V pŀípadč více
Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven velmi
kusŔ se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte podle hmotnosti
horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby horká pára
nejtčžšího kusu. Jednotlivé kusy by mčly být pŀibližnč
unikala smčrem od 9ašeho tčla.
stejnč velké.
I v pŀiklopeném pekáÿi lze drŔbež upéct dokŀupava. Použijte
Všeobecnč platí: þím je drŔbež včtší, tím nižší teplota
pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší teplotu.
a delší doba peÿení.
Grilování
DrŔbež po uplynutí cca A až = uvedené doby obraŌte.
Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená.
UpozornČní: Používejte pouze papír na peÿení, který je
Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe. Zasuĳte
vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou
univerzální vysoký plech s vloženým roštem do
velikost papíru na peÿení.
uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk.
Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na uniTipy
verzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství"
ʋ
U kachny nebo husy propíchnčte kŔži pod kŀídly.
na stranč 10
Tak mŔže vytékat tuk.
ʋ
U kachních prsou naŀíznčte kŔži. Kachní prsa
UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ
neobracejte.
nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt, ale
ʋ
Pokud budete drŔbež obracet, peÿte ji nejprve prsní
do výšky 2.
stranou, resp. stranou s kŔží dolŔ.
ʋDrŔbež bude obzvláštč dokŀupava opeÿená, pokud
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou
ji ke konci peÿení potŀete máslem, slanou vodou
tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč
nebo pomeranÿovou šŌávou.
a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte
pŀímo na rošt.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Po- Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
Nud maso propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z nčj šŌáva a bude až 20 procent energie.
suché.
Použité druhy ohŀevu:
UpozornČní
ʋ
Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je
normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na
nastaveném stupni grilování.
ʋ

horní/dolní ohŀev
 gril s cirkulací vzduchu
velkoplošný gril
ʋ stupeĳ pizzD
ʋ
ʋ

ʋ

Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve Stupeĳ Doba
°C
grilování trvání
v min

Kuŀe
Kułe, 1 kg



200-220

-

60-70

-

3*

15-20

rošt

2

Plátky kułecích prsou, po 150 g (grilování)
Malé ÿásti kułete, po 250 g
Kułecí kousky, nugetky, zmrazené

rošt

4

rošt
univerzální vysoký plech

3
3




220-230
190-210

-

30-35
20-25

Brojler, 1,5 kg
* Płedehłát

rošt

2



200-220

-

70-90
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Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Stupeĳ
grilování

Doba
WUvání
v min

Kachna, 2 kg
Kachní prsa, po 300 g
Husa, 3 kg
Husí stehna, po 350 g

rošt
rošt
rošt
rošt

1
3
2
2






180-200
230-250
160-180
210-230

-

90-110
17-20
120-150
40-50

KrŔta
Mladá krŗta, 2,5 kg
Krŗtí prsa, bez kosti, 1 kg
Krŗtí horní stehno, s kostí, 1 kg
* Płedehłát

rošt
nádoba uzavłená
rošt

2
2
2





180-200
240-260
180-200

-

70-90
80-100
80-100

Kachna a husa

Maso
Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro
peÿení masa. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ.
Peþení a dušení
Libové maso potŀete podle chuti tukem nebo ho obložte
plátky slaniny.
KŔži kŀížem naŀíznčte. Pokud budete peÿeni obracet,
peÿte ji nejprve kŔží dolŔ.
Když je peÿenč hotová, mčla by se nechat ještč
10 minut odpoÿívat ve vypnutéD zavŀené troubč.
ŠŌáva se tak lépe rozprostŀe. Pŀípadnč peÿeni
zabalte do alobalu. Doporuÿená doba na odpoÿinutí
není zapoÿítaná v uvedené dobč peÿení.
Peþení na roštu
Pŀi peÿení na roštu bude maso ze všech stran obzvláštč
kŀupavé.
Do univerzálního vysokého plechu nalijte podle velikosti
a druhu masa až A l vody. Zachytí se odkapávající tuk
a šŌáva z peÿenč. Z tohoto výpeku mŔžete pŀipravit
omáÿku. Navíc vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane
ÿistší.
Zasuĳte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do
uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt
správnč posazený na univerzálním vysokém plechu.
a "Pŀíslušenství" na stranč 10
Peþení a dušení v nádobČ
Peÿení a dušení v nádobč je komfortnčjší. Peÿeni
v nádobč O]H snadnčji Y\QGDW z trouby a omáÿku
mŔžete uvaŀit pŀímo v nádobč.
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití
v peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádoba do trouby
vejde.
Nejvhodnčjší jsou sklenčné nádoby. Horkou sklenčnou
nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl
podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla
prasknout.
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K libovému masu pŀidejte trochu tekutiny. Ve sklenčné
nádobč by mčlo být dno pokryté do výšky cca A cm.
Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu
nádoby a na tom, zda použijete pokliÿku. Pokud peÿete
maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekáÿi,
je potŀeba o nčco více tekutiny než ve sklenčné
nádobč.
Tekutina v nádobč se pŀi peÿení vypaŀuje. V pŀípadč
potŀeby opatrnč pŀilijte tekutinu.
Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí
teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč.
Maso se peÿe pomaleji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší
teplotu a/nebo delší dobu peÿení.
Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení.
Nádobí bez pokliþky
Pro peÿení masa používejte nejlépe hlubokou formu na
peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou
nádobu, použijte univerzální vysoký plech.
Nádobí s pokliþkou
Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor
podstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka
správnou velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte
na rošt.
Vzdálenost mezi masem a pokliÿkou by mčla být
minimálnč 3 cm. Maso mŔže zvčtšit svŔj objem.
Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven
velmi horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby
horká pára unikala smčrem od 9ašeho tčla.
Pŀed dušením maso podle pot ŀeby opeÿte. Aby pŀi
dušení vznikla omáÿka, pŀidejte vodu, víno, ocet
a podobnč. Dno nádoby by mčlo být pokryté do výšky
1–2 cm.
Tekutina v nádobč se pŀi peÿení vypaŀuje. V pŀípadč
potŀeby opatrnč pŀilijte tekutinu.
I v pŀiklopeném pekáÿi lze maso upéct dokŀupava.
Použijte pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší
teplotu.

7HVWRYiQRSUR9ás v našem kuchyĳském studiu F]
Grilování
Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená.
Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe.
Zasuĳte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do
uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk.
Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na
univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství"
na stranč 10

zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte
nižší hodnoty. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší
hodnotu.
Hodnoty nastavení platí pro vložení masa s teplotou
z lednice do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent
energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí
o nčkolik minut.

UpozornČní
ʋ
Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je
normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na
nastaveném stupni grilování.
ʋ
Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ.

V tabulce najdete údaje pro kusy peÿenč s navrženou
hmotností. Pokud chcete péct kus masa s včtší
hmotností, v každém pŀípadč použijte nižší teplotu.
V pŀípadč více kusŔ se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte
podle hmotnosti nejtčžšího kusu. Jednotlivé kusy by
mčly být pŀibližnč stejnč velké.
Všeobecnč platí: þím je peÿenč včtší, tím nižší teplota
a delší doba peÿení.
Peÿeni a grilovaný pokrm po uplynutí cca A až =
uvedené doby obraŌte.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobných pokrmŔ. Další informace najdete
v ÿásti Tipy pro peÿení, dušení a grilování na konci
tabulky s nastavením.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
až 20 procent energie.

Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro ÿetné
masové pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na
množství, vlastnostech a teplotč potravin. Proto jsou

Použité druhy ohŀevu:
ʋ
 horní/dolní ohŀev
ʋ
 gril s cirkulací vzduchu
ʋ
velkoplošný gril

UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ
nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt,
ale do výšky 2.
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou
tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč
a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte
pŀímo na rošt.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští.
Pokud maso propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z nčj šŌáva
a bude suché.

Pokrm

Vepŀové maso
Vepłová peÿenč bez kŗže, napł. krkovice,
1,5 kg
Vepłová peÿenč s kŗží, napł. plec, 2 kg
Vepłová peÿenč, 1,5 kg
Vepłová panenka, 400 g
Uzené kotlety s kostí, 1 kg (płidat trochu
vody)
Vepłové steaky, silné 2 cm
Vepłové medailonky, silné 3 cm
Hovčzí maso
Hovčzí svíÿková, stłednč propeÿená, 1 kg
Dušená hovčzí peÿenč, 1,5 kg
Roastbeef, stłednč propeÿený, 1,5 kg
Steak, silný 3 cm, stłednč propeÿený
Burger, vysoký 3–4 cm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve Stupeĳ
°C
grilování

Doba
trvání
v min

nádoba otevłená

2



180-190

-

110-130

rošt
nádoba otevłená
rošt
nádoba uzavłená

2
2
3
2






190-200
220-230
220-230
210-230

-

130-140
70-80
20-25
70-90

rošt
rošt

5
5

-

2
3*

16-20
8-12

rošt
nádoba uzavłená
rošt
rošt
rošt

2
2
2
5
4





210-220
200-220
220-230
-

3
3

40-50
130-160
60-70
15-20
25-30

2
2




160-170
200-210

-

100-120
100-120

Telecí maso
Telecí peÿenč, 1,5 kg
nádoba otevłená
Telecí nožiÿka, 1,5 kg
nádoba otevłená
* Płedehłát
** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech.
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Pokrm

Jehnčÿí maso
Jehnčÿí kýta bez kosti, stłednč propeÿená
Jehnčÿí hłbet s kostí (odstraĵte šlachy,
podélnč odłíznčte od kosti, neobracejte)
Jehnčÿí kotlety**
Klobásy
GrilovaQê párek

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Stupeĳ
grilování

Doba
WUvání
v min

nádoba otevłená

2



170-190

-

50-80

rošt

2



180-190

-

40-50

rošt

5

-

3

12-16

rošt

4

-

3

10-15

170-180

-

60-70

Pokrmy z masa
Sekaná, 1 kg
nádoba otevłená
* Płedehłát
** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech.

2



Tipy pro peþení, dušení a grilování
Varný prostor je silnč zneÿištčný.
Peÿenč je płíliš tmavá a kŗrka místy
spálená a/nebo je peÿenč vysušená.
Kŗrka je płíliš slabá.
Peÿenč vypadá dobłe, ale omáÿka je
spálená.
Peÿenč vypadá dobłe, ale omáÿka je
płíliš svčtlá a vodová.
Maso se płi dušení płipaluje.
Grilovaný pokrm je vysušený.

Peÿte pokrm v płiklopeném pekáÿi nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhnete płi
peÿení optimálních výsledkŗ. Grilovací plech si mŗžete dokoupit jako zvláštní płíslušenství.
Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu. Płíštč zvolte nižší teplotu a v płípadč potłeby zkraŎte dobu peÿení.
Zvyšte teplotu nebo po skonÿení doby peÿení krátce zapnčte gril.
Płíštč použijte menší nádobu na peÿení a v płípadč potłeby płidejte více tekutiny.
Płíštč použijte včtší nádobu na peÿení a v płípadč potłeby płidejte ménč tekutiny.
Pokliÿka se musí hodit na nádobu na peÿení a musí být dobłe płiklopená.
Snižte teplotu a v płípadč potłeby płilévejte bčhem dušení ještč tekutinu.
Maso osolte až po grilování. Sŗl vytahuje z masa vodu. Płi obracení do grilovaného pokrmu nepíchejte. Používejte kleštč na grilování.

Ryby
Váš spotŀebiÿ je vybavený rŔznými druhy ohŀevu pro
peÿení ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální
nastavení pro velké množství pokrmŔ.
Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu vložte do
trouby v poloze na bŀiše, hŀbetní ploutví nahoru. Aby
dobŀe držela, vložte do otvoru v bŀiše rozŀíznutý
brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.
=GDMHryba upeÿená poznáte podle toho, že lze
snadno uvolnit hŀbetní ploutev.
Peþení a grilování na roštu
Zasuĳte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do
uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt
správnč posazený na univerzálním vysokém plechu.
a "Pŀíslušenství" na stranč 10
UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ
nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt,
ale do výšky 2.
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Podle velikosti a druhu ryby nalijte do univerzálního
vysokého plechu až A l vody. Odkapávající tekutina se
zachytí. Vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane ÿistší.
Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená.
Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe.
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou
tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč
a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte
pŀímo na rošt.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští.
Pokud rybu propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z ní šŌáva
a bude suchá.
UpozornČní
ʋ
Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je
normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na
nastaveném stupni grilování.
ʋ
Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ.
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Peþení a dušení v nádobČ
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití
v peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do
trouby.
Nejvhodnčjší jsou sklenčné nádoby. Horkou sklenčnou
nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl
podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla
prasknout.
Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí
teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč.
Ryba se peÿe pomaleji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší
teplotu a/nebo delší dobu peÿení.
Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení.
Nádobí bez pokliþky
Pro peÿení celé ryby používejte nejlépe hlubokou formu
na peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte
vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.
Nádobí s pokliþkou
Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor
podstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka
správnou velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte
na rošt.
Pro dušení dejte do nádoby dvč až tŀi lžíce tekutiny
a trochu citronové šŌávy nebo octa.
Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven
velmi horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby
horká pára unikala smčrem od 9ašeho tčla.
I v pŀiklopeném pekáÿi lze rybu upéct dokŀupava.
Použijte pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší
teplotu.

Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro pokrmy
z ryb. Teplota a doba peÿení závisí na množství, vlastnostech a teplotč potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí
nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty.
V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
Hodnoty nastavení platí pro vložení ryby s teplotou
z lednice do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent
energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí
ončkolik minut.
V tabulce najdete údaje pro ryby s navrženou hmotností.
Pokud chcete péct rybu s včtší hmotností,
v každém pŀípadč použijte nižší teplotu. V pŀípadč více ryb
se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte podle hmotnosti nejtčžší
ryby. Jednotlivé ryby by mčly být pŀibližnč stejnč velké.
Všeobecnč platí: þím je ryba včtší, tím nižší teplota
adelší doba peÿení.
Rybu, která není v poloze na bŀiše, po uplynutí cca A až =
uvedené doby obraŌte.
UpozornČní: Používejte pouze papír na peÿení, který je
vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosánete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až
20 procent energie.
Použité druhy ohŀevu:
ʋ horní/dolní ohŀev
ʋ gril s cirkulací vzduchu
ʋ
Yelkoplošný gril

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Stupeĳ
grilování

Doba trvání
v min

Ryby
Ryba, grilovaná, celá 300 g, napł. pstruh
Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, napł. losos

rošt
rošt

2
2




170-190
170-190

-

20-30
30-40

Rybí filé
Rybí filé, płírodní, grilované

rošt

4

-

1*

15-25

Rybí podkova, silná 3 cm**

rošt

4

-

3

10-20

Ryba, zmrazená
Rybí filé, płírodní
Rybí filé, zapeÿené

nádoba uzavłená
rošt

2
2




210-230
200-220

-

20-30
45-60

3



200-220

-

20-30

Rybí podkovy

Rybí prsty (prŗbčžnč obracejte)
univerzální vysoký plech
* Płedehłát
** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech.
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Zelenina a pķílohy
Zde najdete údaje k pŀípravč grilované zeleniny,
brambor a zmrazených výrobkŔ z brambor.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
energii.
Výšky zasunutí
Používejte uvedené výšky zasunutí.
Peþení na jedné úrovni
Ŀiāte se údaji v tabulce.
Peþení na dvou úrovních
Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené plechy
nemusí být hotové ve stejnou dobu.
ʋ
Univerzální vysoký plech: výška 3
ʋ
Plech na peÿení: výška 1
Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.

Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení
Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuĳte
až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.
Papír na peþení
Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro
zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost
papíru na peÿení.
Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné
pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na množství
a vlastnostech potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí
nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší
teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí.
V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené
trouby. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí
o nčkolik minut.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se
podle podobných pokrmŔ v tabulce.

Použité druhy ohŀevu:
 4D horký vzduch
Yelkoplošný gril
ʋ stupeĳ pizzD

ʋ
ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Zeleninové pokrmy
Grilovaná zelenina

univerzální vysoký plech

5

Brambory
Peÿené brambory, rozpŗlené

univerzální vysoký plech

3

univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
univerzální vysoký plech
plech na peÿení + univerzální vysoký
plech

3
3
3
3
1+3

Výrobky z brambor, zmrazené
Bramborové placky (rösti)
Bramborové taštiÿky, plnčné
Krokety
Hranolky
Hranolky, 2 úrovnč

Jogurt
V tomto spotŀebiÿi si mŔžete sami vyrobit jogurt.
Pķíprava jogurtu
Vyjmčte z trouby pŀíslušenství a rámy. Peÿicí prostor
musí být prázdný.
1. Na varné desce zahŀejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na
90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C.
Pokud použijete trvanlivé mléko, staÿí ho zahŀát na
40 °C.

Teplota ve
°C

Stupeĳ
grilování

Doba trvání
v min

-

3

10-15



160-180

-

45-60







200-220
190-210
200-220
190-210
190-210

-

25-35
20-30
25-35
25-35
30-40

2. Pŀimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z lednice).
3. Naplĳte do šálkŔ nebo malých skleniÿek a zakryjte

potravinovou fólií.

4. Šálky nebo skleniÿky postavte na dno trouby

a proveāte nastavení podle tabulky.

5. Když je jogurt hotový, nechte ho vychladnout

v lednici.

Použitý druh ohŀevu:
ʋ
 4D horký vzduch

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Jogurt

formiÿky na 1 porci

Dno varného prostoru
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Druh
ohŀevu

Druh
ohŀevu


Teplota ve
°C
40-45

Doba trvání
v hodinách
7-8
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Úspora energie s druhy ohķevu eco
S energeticky úspornými druhy ohŀevu horký vzduch
eco a horní/dolní ohŀev eco mŔžete pŀi peÿení pokrmŔ
ušetŀit energii.
Pokrmy vkládejte do studené prázdné trouby. Jen tak
dosáhnete optimalizované spotŀeby energie. Bčhem
peÿení nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená.
Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.
Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte
energii.
Používejte pouze originální pŀíslušenství pro 9áš
spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor
a druhy provozu.
Pķíslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství
a abyste ho do trouby zasunuli správnč.
Rošt
Rošt zasuĳte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm
spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ.
Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení
Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuĳte
až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.
Formy na peþení a nádoby
Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení. Lze
s nimi ušetŀit až 35 procent energie.

Nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo
jako zrcadlo. Vhodnčjší jsou nádoby ze smaltu, tepelnč
odolného skla nebo hliníku litého pod tlakem
s povrchovou úpravou 7\WRQiGRE\ neodrážejí teplo.
Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem
nebo sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení
a koláÿe nezhnčdnou rovnomčrnč.
Papír na peþení
Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro
zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost
papíru na peÿení.
Doporuþené hodnoty nastavení
Zde najdete údaje pro peÿení rŔzných pokrmŔ.
Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech
a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí
nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší
teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí.
V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.
UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení.
Koláÿe nebo peÿivo by byly hotové jen zvenku, ale
uvnitŀ by byly nedopeÿené.
Použité druhy ohŀevu:
ʋ
 horký vzduch Eco
ʋ
 horní/dolní ohŀev Eco

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba trvání
v min

Koláÿe ve formč
Tłený koláÿ ve formč
Dortový korpus z tłeného tčsta
Piškotový korpus, 2 vejce

včncová/truhlíková forma
dortová forma
dortová forma

2
2
2





140-160
150-170
150-170

60-80
20-30
20-30

Piškotový dort, 3 vejce
Piškotový dort, 6 vajec
Kynutá bábovka

rozevírací forma Ø 26 cm
rozevírací forma Ø 28 cm
bábovková forma

2
2
2





160-170
150-160
150-170

25-40
50-60
50-70

Tłený koláÿ se suchou horní vrstvou
Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou
Piškotová roláda
Kynutá vánoÿka, kynutý včnec
Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou

plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení

3
3
3
3
3







150-170
170-180
180-190
160-170
160-180

25-40
25-35
15-20
25-35
15-20

Drobné peÿivo
Muffiny
Koláÿky
Koláÿky, 2 úrovnč
Peÿivo z listového tčsta
Peÿivo z odpalovaného tčsta
Cukroví
Stłíkané peÿivo
Drobné kynuté peÿivo

plech na muffiny
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení

2
3
1+3
3
3
3
3
3










160-180
150-160
150-160
170-190
200-220
140-160
140-150
160-180

15-25
25-35
30-40
20-35
35-45
15-30
25-35
25-35

Koláÿe na plechu
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Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba trvání
v min

Chléb a housky
Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg
Chlebová placka

truhlíková forma
univerzální vysoký plech

2
3




200-210
250-275

35-45
15-20

Housky, sladké, ÿerstvé

plech na peÿení

3



170-190

15-20

Housky, ÿerstvé

plech na peÿení

3



180-200

20-30

nádoba otevłená

2



180-190

120-140

nádoba uzavłená
nádoba otevłená

2
2




200-220
170-180

140-160
110-130

nádoba uzavłená
nádoba uzavłená
nádoba uzavłená

2
2
2





190-210
190-210
190-210

25-35
45-55
15-25

Maso
Vepłová peÿenč bez kŗže, napł. krkovice,
1,5 kg
Dušená hovčzí peÿenč, 1,5 kg
Telecí peÿenč, 1,5 kg
Ryby
Ryba, dušená, celá 300 g, napł. pstruh
Ryba, dušená, celá 1,5 kg, napł. losos
Rybí filé, płírodní, dušené

Akrylamid v potravinách
Akrylamid vzniká pŀedevším pŀi zahŀátí pŀipravovaných
obilných a bramborových produktŔ na vysoké teploty,

jako napŀ. smažených brambŔrkŔ, hranolkŔ, toastŔ,
housek, chleba nebo jemného peÿiva (sušenky, perník,
Spekulatius).

Tipy pro pŀípravu pokrmŔ bez akrylamidu
Všeobecnč

Používejte co nejkratší doby peÿení.
Opékejte pokrmy dozlatova, ne płíliš dotmava.
Velký, hustý pokrm obsahuje ménč akrylamidu.
Pomocí horního/dolního ohłevu max. 200 °C.
Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C.
ʋ
ʋ
ʋ

Peÿení
Cukroví

Hranolky peÿené v troubč

Pomocí horního/dolního ohłevu max. 190 °C.
Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C.
Vejce nebo vajeÿný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.
Rozmístit na plechu rovnomčrnč a v jedné vrstvč. Péct minimálnč 400 g na jednom plechu, aby hranolky
nebyly vysušené.

Mírný ohķev
Mírný ohŀev je pomalé peÿení pŀi nízké teplotč. Nazývá
se proto také nízkoteplotní peÿení.
Mírný ohŀev je ideální pro všechny jemné kousky (napŀ.
kŀehké ÿásti hovčzího, telecího, vepŀového, jehnčÿího
a drŔbeže), které mají být upeÿené dorŔžova nebo
domčkka. Maso zŔstane hezky šŌavnaté, kŀehké
a mčkké.
Výhoda: Máte dost ÿasu na plánování menu, protože
maso pŀipravené pomocí mírného ohŀevu lze bez
problémŔ udržovat teplé. Bčhem peÿení nemusíte maso
obracet. Dvíŀka spotŀebiÿe nechte zavŀená, aby bylo
zachováno stejnomčrné klima v troubč.
Používejte pouze ÿerstvé a hygienicky nezávadné maso
bez kostí. Peÿlivč odstraĳte šlachy a tuÿné okraje. Tuk
zanechává pŀi mírném ohŀevu silnou pŀíchuŌ. MŔžete
také použít okoŀenčné nebo naložené maso.
Nepoužívejte rozmrazené maso.
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Po upeÿení pomocí mírného ohŀevu mŔžete maso hned
nakrájet. Není potŀeba ho nechat uležet. Díky speciální
metodč peÿení je maso rŔžové, ale není syrové nebo
málo upeÿené.
UpozornČní: U mírného ohŀevu nelze použít odložený
start s nastaveným ÿasem konce.
Nádoba
Používejte mčlké nádoby, napŀ. porcelánový nebo
sklenčný servírovací podnos. Nádobu dejte do trouby
pŀedehŀát.
Nepŀiklopenou nádobu postavte vždy na rošt ve výšce
2.
Další informace najdete v ÿásti Tipy pro mírný ohŀev na
konci tabulky s nastavením.
Váš spotŀebiÿ je vybavený druhem ohŀevu mírný ohŀev.
Tento druh provozu spouštčjte jen tehdy, když je trouba
úplnč vychladlá. Nechte peÿicí prostor s nádobou cca
15 minut dŔkladnč prohŀát.
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Maso zprudka a dostateÿnč dlouho opeÿte ze všech
stran na varné zónč pŀi vysoké teplotč, i na koncích.
Okamžitč ho položte na pŀedehŀátou nádobu. Nádobu
s masem vložte zpčt do trouby a peÿte pomocí mírného
ohŀevu.

Doporuþené hodnoty nastavení
Teplota mírného ohŀevu a doba peÿení závisí na
velikosti, tloušŌce a kvalitč masa. Proto jsou zde
uvedená rozpčtí nastavení.
Použitý druh ohŀevu:
ʋ
 mírný ohŀev

Pokrm

Nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Doba opeÿe- Teplota ve
ní v min
°C

Doba trvání
v min

DrŔbež
Kachní prsa, 400 g
Plátky kułecích prsou, po 200 g
Krŗtí prsa, bez kosti, 1 kg

nádoba otevłená
nádoba otevłená
nádoba otevłená

2
2
2





6-8
5-7
8-10

80*
90*
90*

60-120
60-90
150-210

Vepŀové maso
Vepłová peÿenč, silná 5–6 cm, 1,5 kg nádoba otevłená
Vepłová panenka, celá
nádoba otevłená
Vepłové medailonky, silné 4 cm
nádoba otevłená

2
2
2





8-10
6-8
5-7

80*
80*
80*

180-210
60-120
90-120

nádoba otevłená

2



8-10

80*

180-240

nádoba otevłená
nádoba otevłená
nádoba otevłená

2
2
2





4-6
6-8
5-7

80*
80*
80*

180-240
210-270
30-60

nádoba otevłená
nádoba otevłená
nádoba otevłená
nádoba otevłená

2
2
2
2






8-10
8-10
5-7
5-7

80*
80*
80*
80*

180-240
210-240
120-150
30-45

2
2




5-7
6-8

80*
80*

120-180
150-210

Hovčzí maso
Hovčzí peÿenč (špiÿka), silná 6–7 cm,
1,5 kg
Hovčzí svíÿková, celá, 1 kg
Roastbeef, silný 5–6 cm
Hovčzí medailonky/rumpsteak, silné
4 cm
Telecí maso
Telecí peÿenč, silná 4–5 cm, 1,5 kg
Telecí peÿenč, silná 10–15 cm, 1,5 kg
Telecí panenka, celá, 800 g
Telecí medailonky, silné 4 cm

Jehnčÿí maso
Jehnčÿí hłbet, vykoVtčný, po 200 g
nádoba otevłená
Jehnčÿí kýta bez kosti, stłednč prope- nádoba otevłená
ÿená, 1 kg svázaná
* Płedehłát
Tipy pro mírný ohķev

Studená kachní prsa vložte do pánve a opeÿte nejprve stranu s kŗží. Po mírném ohłevu 3 až 5 minut
Peÿení kachních prsou pomocí mírgrilujte dokłupava.
ného ohłevu.
Maso upeÿené pomocí mírného
Aby upeÿené maso tak rychle nevychladlo, ohłejte talíłe a podávejte hodnč horké omáÿky.
ohłevu není tak horké jako normálnč
upeÿené maso.

Sušení
Pomocí 4D horkého vzduchu mŔžete skvčle sušit. Pŀi
tomto zpŔsobu konzervace se díky zbavení vody
koncentrují aromatické látky.
Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu a bylinky
a dŔkladnč je umyjte. Na rošt položte peÿicí nebo
pergamenový papír. Nechte ovoce ŀádnč okapat
a osušte ho.

Nakrájejte ho na stejnč velké kousky nebo tenké plátky.
Neoloupané ovoce položte na mísu rozŀíznutou stranou
nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roštu
nepŀekrývaly.
Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte.
Blanšírovanou zeleninu nechte ŀádnč okapat a pak ji
rovnomčrnč rozprostŀete na rošt.
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Bylinky sušte se stonky. Rozprostŀete bylinky
rovnomčrnč a mírnč navršené na rošt.
Pro sušení používejte následující výšky zasunutí:
ʋ
1 rošt: výška 3
ʋ
2 rošty: výška 3+1
ŠŌavnaté ovoce a šŌavnatou zeleninu nčkolikrát obraŌte.
Ihned po usušení sejmčte z papíru.
Doporuþené hodnoty nastavení
V tabulce najdete nastavení pro sušení rŔzných
potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti,

zralosti a tloušŌce sušených potravin. þím déle necháte
potraviny sušit, tím budou lépe konzervované. þím tenÿí
kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené
a zŔstanou aromatiÿtčjší. Proto jsou zde uvedená
rozpčtí nastavení.
Pokud chcete sušit další potraviny, ŀiāte se podle
podobných potravin v tabulce.
Použitý druh ohŀevu:
ʋ
 4D horký vzduch

Zelenina, ovoce a bylinky

Pŀíslušenství

Jádrové ovoce (plátky jablek, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g)
Peckovité ovoce (švestky)
Kołenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšírovaná
Houby na plátky
Bylinky, oÿištčné

1–2 rošty
1–2 rošty
1–2 rošty
1–2 rošty
1–2 rošty

Zavaķování
Ve spotŀebiÿi mŔžete zavaŀovat ovoce a zeleninu.

 Varování
Nebezpeþí poranČní!
Pŀi nesprávném zavaŀení mohou zavaŀovací sklenice
prasknout. Ŀiāte se pokyny pro zavaŀování.
Sklenice
Používejte pouze ÿisté a nepoškozené zavaŀovací
sklenice. Používejte pouze tepelnč odolné, ÿisté
a nepoškozené gumiÿky. Spony a pružiny pŀedem
zkontrolujte.
Pŀi zavaŀování používejte pouze sklenice stejné velikosti
a s obsahem stejných potravin. V troubč mŔžete
souÿasnč zavaŀovat obsah maximálnč šesti
zavaŀovacích sklenic o objemu A, 1 nebo 1A l.
Nepoužívejte včtší ani vyšší sklenice. Víÿka by mohla
prasknout.
Zavaŀovací sklenice se nesmí pŀi zavaŀování v troubč
dotýkat.
Pķíprava ovoce a zeleniny
Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. DŔkladnč je
omyjte.
Ovoce zeleninu podle druhu oloupejte, zbavte pecek
a nakrájejte a naplĳte do zavaŀovacích sklenic cca 2
cm pod okraj.
Ovoce
Ovoce v zavaŀovacích sklenicích zalijte horkým
cukrovým roztokem (cca 400 ml na litrovou sklenici), ze
kterého jste sebrali pčnu. Na 1 litr vody:
ʋ
cca 250 g cukru u sladkého ovoce
ʋ
cca 500 g cukru u kyselého ovoce
Zelenina
Zeleninu v zavaŀovacích sklenicích zalijte horkou
svaŀenou vodou.
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Druh
ohŀevu






Teplota ve
°C
80
80
80
60
60

Doba trvání
v hodinách
5-9
8-10
5-8
6-9
2-6

Okraje sklenic otŀete, musí být ÿisté. Na každou sklenici
položte mokrou gumiÿku a víÿko. Sklenice uzavŀete
sponami. Postavte sklenice do univerzálního vysokého
plechu tak, aby se nedotýkaly. Do univerálního
vysokého plechu nalijte 500 ml horké vody (80 °C).
Proveāte nastavení podle údajŔ v tabulce.
Konec zavaķování
Ovoce
Po urÿité dobč zaÿnou v krátkých intervalech stoupat
vzhŔru bublinky. Jakmile to ve všech sklenicích zaÿne
bublat, vypnčte spotŀebiÿ. Sklenice nechte v troubč
uvedenou dobu dojít, teprve pak je z trouby vyjmčte.
Zelenina
Po urÿité dobč zaÿnou v krátkých intervalech stoupat
vzhŔru bublinky. Jakmile to ve všech zavaŀovacích
sklenicích probublává, snižte teplotu na 120 °C
a nechte sklenice v zavŀené troubč dále probublávat,
jak je uvedeno v tabulce. Po uplynutí této doby
spotŀebiÿ vypnčte a využijte ještč nčkolik minut
zbytkové teplo, jak je uvedeno v tabulce.
Po zavaŀení vyjmčte sklenice z trouby a postavte je na
ÿistou utčrku. Horké sklenice nestavte na studený nebo
mokrý podklad, mohly by prasknout. Zavaŀovací
sklenice pŀikryjte, aby byly chránčné pŀed prŔvanem.
Spony odstraĳte až po vychladnutí sklenic.
Doporuþené hodnoty nastavení
þasy uvedené v tabulce nastavení jsou orientaÿní
hodnoty pro zavaŀování ovoce a zeleniny. MŔže na nč
mít vliv pokojová teplota, poÿet sklenic, množství,
teplota a kvalita obsahu sklenic. Údaje se vztahují na
jednolitrové oblé sklenice. Dŀíve než peÿicí troubu
pŀepnete, pŀíp. vypnete, ujistčte se, že to ve sklenicích
ŀádnč probublává. Probublávání zaÿne cca po 30–60
minutách.
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Použitý druh ohŀevu:
ʋ
 4D horký vzduch
Zavaŀování

Nádoba
1litrové zavałovací sklenice

Výška zasunutí
1

Druh
ohŀevu


Zelenina, napł. mrkev

Zelenina, napł. okurky

1litrové zavałovací sklenice

1



Peckovité ovoce, napł. tłešnč,
švestky

1litrové zavałovací sklenice

1



Jádrové ovoce, napł. jablka, jahody 1litrové zavałovací sklenice

1



Kynutí tČsta
Ve spotŀebiÿi mŔžete nechat vykynout tčsto rychleji než
pŀi pokojové teplotč. Použijte druh ohŀevu horní/dolní
ohŀev. Tento druh provozu spouštčjte jen tehdy, když je
trouba úplnč vychladlá.
Nechte tčsto vykynout vždy dvakrát. Ŀiāte se údaji
v tabulkách s nastavením pro 1. a 2. kynutí (kynutí tčsta
a kynutí peÿiva).
Kynutí tČsta
Proveāte nastavení podle údajŔ v tabulce a nechte
spotŀebiÿ rozehŀát. Postavte mísu s tčstem na rošt.
Bčhem kynutí neotevírejte dvíŀka spotŀebiÿe, protože by
unikl vlhký vzduch. Tčsto pŀikryjte.

Teplota ve
°C
160-170
120

Doba trvání v min

-

dojít: 30

160-170
160-170
160-170
-

do probublávání: 30-40
dojít: 30
do probublávání: 30-40
dojít: 35
do probublávání: 30-40
dojít: 25

do probublávání: 30-40
od probublávání: 30-40

Kynutí MHGQRWOLYêFKNXVĤ
3HþLYRYORåWHGRWURXE\GRYêãN\XYHGHQpYWDEXOFH
&KFHWHOLSRXåtWSĜHGHKĜtYiQtQHFKWHMHGQRWOLYp
NXV\N\QRXWQDWHSOpPPtVWČPLPRWURXEX
Doporuþené hodnoty nastavení
Teplota a doba kynutí závisí na druhu
a množství pŀísad. Proto jsou údaje v tabulce
s nastavenímSRX]H orientaÿní hodnoty.
Použitý druh ohŀevu:
ʋ
 horní/dolní ohŀev

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Krok

Teplota ve
°C

Kynuté tčsto, lehké

mísa
plech na peÿení
mísa
plech na peÿení

2
2
2
2






Kynutí tčsta
Kynutí peÿiva
Kynutí tčsta
Kynutí peÿiva

35-40
35-40
35-40
35-40

Kynuté tčsto, tčžké a tuÿné

Rozmrazování
Tento druh ohŀevu je vhodný pro rozmrazování
zmrazeného ovoce, zeleniny a peÿiva. DrŔbež, maso
a ryby je nejlepší nechat rozmrazit v lednici.
Pro rozmrazování používejte následující výšky zasunutí:
ʋ
1 rošt: výška 2
ʋ
2 rošty: výška 3+1
Doporuþené hodnoty nastavení
þasové údaje v tabulce jsou orientaÿní. Závisí na
kvalitč, teplotč zmrazení (–18 °C) a vlastnostech
potravin. Jsou zde uvedená ÿasová rozpčtí. Nejprve
nastavte kratší dobu a podle potŀeby ji prodlužte.

Doba trvání
v min
25-30
10-20
20-40
15-25

Vyjmčte zmrazené potraviny z obalu a ve vhodné
nádobč postavte na rošt.
Pokrmy prŔbčžnč jednou až dvakrát zamíchejte nebo
obraŌte. Velké kusy nčkolikrát obraŌte. Pokrm od sebe
bčhem rozmrazování oddčlujte, resp. již rozmrazené
kousky vyjmčte z trouby.
Rozmrazené pokrmy nechte ještč 10 až 30 minut
odpoÿívat ve vypnutém spotŀebiÿi, aby se vyrovnala
teplota.

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce se
rozmrazí rychleji než zmrazené v bloku.
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Použitý druh ohŀevu:
% Rozmrazování

ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba trvání
v min

Chléb a housky všeobecnč

plech na peÿení

2

%

50

40-70

Koláÿ
Koláÿ, šŎavnatý
Koláÿ, suchý

plech na peÿení
plech na peÿení

2
2

%
%

50
60

70-90
60-75

Chléb, housky

Udržování YWHSOH

Pomocí druhu oh ŀevu udržování v teple mŔžete
uvaŀené pokrmy udržovat teplé. zak zamezíte
sráženi vody a nemusíte peÿicí prostor jiz vytírat.
Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvč hodiny.
Mčjte na pamčti, že nčkteré pokrmy se pŀi udržování
teploty dál peÿou. Pokrmy pŀípadnč pŀiklopte.
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Zkušební pokrmy
Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby
bylo usnadnčno testování našich spotŀebiÿŔ.
Podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011.
Peþení
Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách
nemusí být hotové ve stejnou dobu.
Výšky zasunutí pŀi peÿení na dvou úrovních:
ʋ
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na peÿení: výška 1
ʋ
formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1
Výšky zasunutí pŀi peÿení na tŀech úrovních:
ʋ
plech na peÿení: výška 5
ʋ
univerzální vysoký plech: výška 3
ʋ
plech na peÿení: výška 1
Zakrytý jablkový koláþ
Zakrytý jablkový koláÿ na jedné úrovni: Tmavé
rozevírací formy postavte úhlopŀíÿnč vedle sebe.

Zakrytý jablkový koláÿ na dvou úrovních: Tmavé
rozevírací formy postavte úhlopŀíÿnč nad sebe.
Koláÿe v rozevíracích formách z bílého plechu: Peÿte
pomocí horního/dolního ohŀevu na jedné úrovni. Místo
roštu použijte univerzální vysoký plech a postavte na nčj
rozevírací formu.
3LãNRWRYêNROiþ
Vodový piškot na dvou úrovních: Rozevírací formy
postavte na rošty úhlopŀíÿnč nad sebe.
UpozornČní
Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené
trouby.
ʋ
Ŀiāte se pokyny k pŀedehŀátí v tabulkách. Hodnoty
nastavení platí bez rychloohŀevu.
ʋ
Nejdŀíve použijte k peÿení nižší z uvedených teplot.
ʋ

Použité druhy ohŀevu:
 4D horký vzduch
 horní/dolní ohŀev
stupeĳ pizzD

ʋ
ʋ

ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška
zasunutí

Druh
ohŀevu

Teplota ve
°C

Doba
trvání
v min

Peÿení
Stłíkané peÿivo (5 min płedehłát)
Stłíkané peÿivo (5 min płedehłát)

plech na peÿení
plech na peÿení

3
3




140-150*
140-150*

25-40
25-40

Stłíkané peÿivo, 2 úrovnč (5 min płedehłát)
Stłíkané peÿivo, 3 úrovnč (5 min płedehłát)
Koláÿky (5 min płedehłát)
Koláÿky (5 min płedehłát)
Koláÿky, 2 úrovnč (5 min płedehłát)
Koláÿky, 3 úrovnč (5 min płedehłát)
3LãNRWRYêNROiþ
3LãNRWRYêNROiþ

plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
plech na peÿení
plech na peÿení
plech na peÿení + univerzální vysoký plech
plechy na peÿení + univerzální vysoký plech
rozevírací forma Ø 26 cm
rozevírací forma Ø 26 cm

1+3
5+3+1
3
3
1+3
5+3+1
2
2










140-150*
130-140*
150*
150*
150*
140*
160-170*
160-170*

30-40
35-55
25-35
25-35
30-40
35-55
20-35
25-35

3LãNRWRYêNROiþ, 2 úrovnč
Zakrytý jablkový koláÿ
Zakrytý jablkový koláÿ
Zakrytý jablkový koláÿ, 2 úrovnč
* Płedehłát

rozevírací forma Ø 26 cm
2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm
2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm
2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm

3+1
2
2
3+1






150-170*
170-180
180-200
170-190

30-50
60-80
60-80
70-90
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Grilování
Navíc vložte univerzální vysoký plech. Zachytí se do
nčj tekutina a trouba zŔstane ÿistší.

Použitý druh ohŀevu:
ʋ
Yelkoplošný gril

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Grilování
Opeÿené toasty*

rošt
rošt

Hovčzí burger, 12 ks**
* Nepłedehłívat.
** Po 2/3 celkové doby obraŎte.
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Druh
ohŀevu

Stupeĳ
grilování

Doba trvání
v min

5

3

4-6

4

3

25-30

1

2

3

4

*9001027666*
9001027666

9

INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o.,Radlická 350, 158 00 Praha 5
Obchodní značka BSH

Značka

%26&+

3URGHMQtR]QDþHQt

+%*%6

7ĜtGD~þLQQRVWLGXWpKRSURVWRUX

$ QHMY\ããt * QHMQLåãt

$+

6SRWĜHEDHQHUJLH N:K NRQYHQþQtRKĜHY

SĜLQRUPDOL]RYDQp]iWČåL

0,87

6SRWĜHEDHQHUJLH N:K KRUNêY]GXFK

SĜLQRUPDOL]RYDQp]iWČåL

0,69

8åLWHþQêREMHPGXWpKRSURVWRUX O

71

9HOLNRVW]DĜt]HQt O 
PDOpO9O
VWĜHGQtO9O
YHONpO9
'REDSRWĜHEQiNWHSHOQp~SUDYČQRUPDOL]RYDQp]iWČåHSĜLNRQYHQþQtPRKĜHYX
PLQ
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'REDSRWĜHEQiNWHSHOQp~SUDYČQRUPDOL]RYDQp]iWČåHSĜLKRUNpPY]GXFKX
PLQ

43,6

+OXþQRVW G% $ UHS:

50

6SRWĜHEDHQHUJLHMHVWOLåHQHQtVSXãWČQDåiGQiIXQNFHDWURXEDMHYUHåLPXV
QHMQLåãtVSRWĜHERXHQHUJLH

ņ

3ORFKDQHMYČWãtKRSOHFKXQDSHþHQt FP2

1290

8SR]RUQČQtYêYRMRYp]PČQ\Y\KUD]HQ\
3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH]
XSR]RUQČQt$NWXiOQtQiYRGQDMGHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFKwww.bosch-home.com/cz.

Záruþní podmínky
spoleþnosti BSH domácí spotĜebiþe s.r.o.

1.

Záruka

1DWHQWRYêUREHNMH v VRXODGXDQiVO]iNRQD þ6EREþDQVNê]iNRQtN Y SODWQpP]QČQt SRVN\WRYiQD]iUXND za
jakost PČVtFĤ GiOH MHQÄ]iUXND³ NWHUiEČåt zpravidla od RGHY]GiQt YêURENX ]iND]QtNovi. 3RNXGE\ODVMHGQiQDGHOãt]iUXND
ĜtGtVHtato VSHFLiOQtPL pravidly.
=iUXNDPČVtFĤMHSRVN\WRYiQDSRX]H]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOLDMHQQDYêUREHNk EČåQpPXXåtYiQt v GRPiFQRVWL. =iND]QtNRYL
podnikateli QHER MLQp SUiYQLFNp RVREČ je poskytnuta 24 PČVtþQt ]iUXND ]D SĜHGSRNODGX, åH VH NRXSČ QHWêNi jeho SRGQLNDWHOVNp
þLQQRVWL (QDSĜSUiGHOQDXE\WRYDFtVOXåE\, UHVWDXUDþQt]DĜt]HQtDSRG  ]SĤVREXåtYiQtMHREGREQêXåtYiQtY GRPiFQRVWL DYêUREHN
QHQt SURND]DWHOQČ SĜHWČåRYiQ NXPXODWLYQČ ; v RVWDWQtFK SĜtSDGHFK MH SRVN\WRYiQD ]iUXND Y GpOFH  PČVtFĤ 6SROHþQRVW %6+
GRPiFtVSRWĜHELþHVURVLY\KUD]XMHSUiYRRPH]LWSOQČQt]iUXN\QDGUiPHFPČVtFĤYSĜtSDGČåHEXGH]MHYQpåHVSRWĜHELþQHQt
SURYR]RYiQv souladu s YêãHXYHGHQêPLSRGPtQNDPL

2.

PoĜizovací doklad a záruþní list

=iNODGQtP SUĤND]HP SUiY ]iND]QtND je SRĜL]RYDFt GRNODG SDUDJRQ IDNWXUD OHDVLQJRYi VPORXYD DSod  3RNXG E\O SĜL SURGHML
Y\GiQ ]iUXþQt OLVW MH WHQWR VRXþiVWt YêURENX V YêUREQtP þtVOHP XYHGHQêP QD SĜHGQt VWUDQČ WRKRWR ]iUXþQtKR OLVWX 1HGtOQRX
VRXþiVWt]iUXþQtKROLVWXMHSRĜL]RYDFtGRNODG =iND]QtNVLYHYODVWQtP]iMPXSRĜL]RYDFtGRNODGL]iUXþQtOLVWSHþOLYČXVFKRYi
%H]SODWQê]iUXþQtVHUYLVMHPRåQRSRVN\WQRXWMHQYSĜtSDGČSĜHGORåHQtSRĜL]RYDFtKRGRNODGXQHERYSĜtSDGČSURGORXåHQp]iUXN\
i Y\SOQČQpKR ]iUXþQtKR OLVWX a vystaveQpKR FHUWLILNiWX SRNXG E\O Y\GiQ =iUXþQt OLVW Y\SOĖXMH SURGHMFH D MH Y ]iMPX ]iND]QtND
]NRQWURORYDWVSUiYQRVWD~SOQRVWXYHGHQêFK~GDMĤ=iUXþQtOLVWMHSODWQêSRX]HYRULJLQiOXQDNRSLHQHEXGHEUiQ]ĜHWHO

3.

UplatnČní záruky

=iND]QtN PiYUiPFLSRVN\WQXWpziUXN\SUiYRQDEH]SODWQpYþDVQpDĜiGQpRGVWUDQČQtUHNODPRYDQpYDG\YêURENX, a to opravou,
SRSĜtSDGČ ± QHQt-OL WR Y]KOHGHP N SRYD]H W]Q SĜtþLQČ L SURMHYX  YDG\ QH~PČUQp ± SUiYR QD YêPČQX YêURENX QHER MHKR YDGQp
VRXþiVWL =D]iNRQHPVWDQRYHQêFKSRGPtQHNPĤåHEêWSRVN\WQXWDVOHYDQDYêURENX DQHERPĤåHEêWYêUREHNYUiFHQ.
=iUXþQt RSUDYD VH Y]WDKXMH YêKUDGQČ QD YDG\ NWHUp Y]QLNQRX SUĤND]QČ Y GREČ SODWQp ]iUXN\ 7DNWR Y]QLNOp YDG\ MH RSUiYQČQ
odstranit pouze DXWRUL]RYDQê VHUYis 8SODWQLW ]iUXNX PĤåH ]iND]QtN X DXWRUL]RYDQpKR VHUYLVX QHER Y SURGHMQČ NGH E\O YêUREHN
zakoupen D WR EH] ]E\WHþQpKR RGNODGX QHMSR]GČML YãDN GR NRQFH ]iUXþQt GRE\ =YROt-li ]iND]QtN MLQê QHå QHMEOLåãt DXWRUL]RYDQê
VHUYLVEXGHQDQČPDE\QHVOYVRXYLVORVWLVWtP]YêãHQpQiNODG\
$XWRUL]RYDQêVHUYLV SRVRXGtRSUiYQČQRVWUHNODPDFHDSRGOHSRYDK\YDG\YêURENXUR]KRGQHR]SĤVREXĜHãHQtUHNODPDFH
6H]QDPDXWRUL]RYDQêFKVHUYLVĤMHN dispozici na www.bosch-home.com/cz.
'RED SR NWHURX ]iND]QtN QHPĤåH YêUREHN ] GĤYRGX YDG\ SRXåtYDW VH GR ]iUXþQt GRE\ QHSRþtWi 2 WXWR GREX VH ]iUXþQt GRED
prodlXåuje. 3ĜL YêPČQČ se EČK ]iUXþQt GRE\ neobnovuje. 3ĜL RSUDYČ QHGRFKi]t N EČKX QRYp ]iUXþQt GRE\ WêNDMtFt VH RSUDYHQp
VRXþiVWLþLVRXþiVWN\
3R SURYHGHQt ]iUXþQt RSUDY\ MH DXWRUL]RYDQê VHUYLV SRYLQHQ vydat ]iND]QtNRYL þLWHOQRX NRSLL oSUDYQtKR OLVWX 2SUDYQt OLVW VORXåt
NSURND]RYiQtSUiY]iND]QtNDSURWRMHYHYODVWQtP]iMPX]iND]QtND SĜHGSRGSLVHPoSUDYQtKROLVWX]NRQWURORYDWMHKRREVDKDNRSLL
oSUDYQtKROLVWXSHþOLYČXVFKRYDW
=iND]QtNMHSRYLQHQSRVN\WQRXW DXWRUL]RYDQpPX VHUYLVX VRXþLQQRVW NRYČĜHQtH[LVWHQFH UHNODPRYDQpYDG\DNMHMtPXRGVWUDQČQt
YþHWQČRGSRYtGDMtFtKRSRWĜHEQpKRY\]NRXãHQtQHERGHPRQWiåHYêURENX 
3ĜL XSODWQČQt UHNODPDFH SĜHGi ]iND]QtN YêUREHN þLVWê Y VRXODGX V K\JLHQLFNêPL SĜHGSLV\ QHER REHFQêPL K\JLHQLFNêPL]iVDGDPL
YþHWQČYãHFKMHKRVRXþiVWtDSĜtVOXãHQVWYtXPRåĖXMtFtFKWDNRYpRYČĜHQtDRGVWUDQČQtYDG\ 9SĜtSDGČåHYêUREHNQHGRGiNRPSOHWQt
a je-OL NRPSOHWQRVW YêURENX QH]E\WQi N ]MLãWČQt H[LVWHQFH UHNODPRYDQp YDG\ DQHER N MHMtPX RGVWUDQČQt EČK OKĤW\ N Y\Ĝt]HQt
UHNODPDFH]DþtQiDåGRGiQtPFK\EČMtFtFKVRXþiVWt

4.

NeoprávnČnost reklamace

5HNODPDFHQHQtRSUiYQČQiYSĜtSDGHFKY]QLNOD-OL]iYDGDQHERSRãNR]HQt
a) SURND]DWHOQČQHVSUiYQêPXåtYiQtPYêURENX QDSĜv rozporu s QiYRGHPVSRN\Q\XYHGHQêPLQDREDOXYêURENXþLY]iUXþQtP
OLVWČ XåtYiQtP Y UR]SRUX V REHFQČ ]QiPêPL SUDYLGO\ XåtYiQt SĜHGPČWQpKR YêURENX SURYR]HP SĜL QHVSUiYQpP QDSiMHFtP QDSČWt
SĜLSRMRYiQtQD QHGRYROHQp]GURMHSURXGXXåtYiQtP]ERåtY QHYKRGQêFKSRGPtQNiFK± YOKNRSUDãQRVWH[WUpPQtWYUGRVWYRG\ apod.)
DQHERMLQêPQHVSUiYQêPMHGQiQtPXåLYDWHOH QDSĜQHRGERUQRXLQVWDODFt þL]DSRMHQtP);
b) SURND]DWHOQČ QHGRYROHQêPL ]iVDK\ GR SĜtVWURMH (NRQVWUXNþQt QHER MLQi ~prava, QHRGERUQi PRQWiå), åLYHOQRX NDWDVWURIRX QHER
PHFKDQLFNêPSRãNR]HQtPYêURENX
c) nese-OLSĜHGORåHQê]iUXþQtOLVW]MHYQp]QiPN\SURYHGHQêFK]PČQ~GDMĤQHERMH-OLQDYêURENXRGOLãQpYêUREQtþtVORRGWRKRMHåMH
XYHGHQRY]iUXþQtPOLVWČ;
d) XHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤQH]DMLãĢXMtFtFKIXQNþQRVWYêURENX]GĤYRGX
- WUDQVSRUWQtKRSRãNR]HQtQHERSĜHPLVĢRYiQtP SRãNUiEiQtSURPiþNQXWtSUDVNOLQ\UR]ELWiVNODD police apod.)
- QHIXQNþQtFKHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤMDNRMVRXPDGODVNODRYOiGDFtVStQDþHDSRGNWHUpMVRXGĤVOHGNHPEČåQpKRRSRWĜHEHQt
- ]PČQ\EDUY\SODVWRYêFKNRPSRQHQWĤ MHGQiVHREČåQêI\]LNiOQČFKHPLFNêMHYSRþDVHSRXåtYiQt
- YDG\VSRWĜHEQtFKPDWHULiOĤXNWHUêFKMHGREDåLYRWQRVWLGDQiFKDUDNWHUHPVRXþiVWN\ åiURYN\YRGQtILOWU\ Y]GXFKRYpSUDFKRYp
ILOWU\XKOtNRYpILOWU\YãHKRGUXKXDNXPXOiWRU\EDWHULH apod.)
- YDG\SĜtVOXãHQVWYtDYROLWHOQpYêEDY\]SĤVREHQpQHYKRGQRXPDQLSXODFtQHERQHSĜLPČĜHQêP]DFKi]HQtP
=H]iUXþQtFKRSUDYMVRXY\ORXþHQ\SĜtSDG\EČåQp~GUåE\ QHERþLãWČQtLQVWDODFHSURJUDPRYiQtNRQWUROy SDUDPHWUĤYêURENX.

5.

Náhradní díly

=iUXNDQDsamoVWDWQČSURGDQê QiKUDGQtGtOYêURENXMHSRVN\WRYiQDv GpOFH6 PČVtFĤDWR]DSĜHGSRNODGXMHKRRGERUQpLQVWDODFH

6.

Pozáruþní servis

V SĜtSDGČSODFHQpSR]iUXþQtRSUDY\ SURYHGHQpDXWRUL]RYDQêPVHUYLVHP VHSRVN\WXMH]iUXNDY GpOFHPČVtFĤ

7.

RozšíĜená záruka nad rámec zákona

8 VSRWĜHELþĤ SUDþN\ P\þN\  VpULRYČ Y\EDYHQêFK V\VWpPHP Aqua-Stop SDWHQW %6+  MH YêUREFHP SRVN\WQXWD ]iUXND QD ãNRG\
]SĤVREHQp FK\ERX WRKRWR V\VWpPX 1D W\WR ãNRG\ MH ]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOL SRVN\WQXWD QiKUDGD D WR SR FHORX GREX åLYRWQRVWL
VSRWĜHELþH 9\ORXþHQDMHQiKUDGDãNRG\Y SĜtSDGČNG\QHE\OVSRWĜHELþ]DSRMHQGRHOHNWULFNpKRREYRGXSRGSURXGHP

8.

UpozornČní pro prodejce

3URGHMFHMHSRYLQHQY\SOQLWVSUiYQČD~SOQČ]iUXþQtOLVWYGHQSURGHMHYêURENX3ĜLSĜtSDGQpSĜHGSURGHMQtUHNODPDFLMHWĜHEDSĜHGORåLW
ĜiGQČY\SOQČQêUHNODPDþQtSURWRNRODSRĜL]RYDFt doklad (fakturu).

9.

Ochrana osobních údajĤ

2VREQt ~GDMH ]iND]QtND NXSXMtFtKR EXGRX SRXåLW\ YêKUDGQČ N ~þHOĤP SUR ]SUDFRYiQt REMHGQiYHN D N SĜtSDGQpPX Y\Ĝt]HQt ]iUXN\
YVRXODGXVH]iNþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobkĤ
9ãHFKQ\ YêUREN\ GLVWULEXRYDQp VSROHþQRVWt %6+ GRPiFt VSRWĜHELþH VUR D SĜLFKi]HMtFt GR VW\NX V SRWUDYLQDPL VSOĖXMt SRåDGDYNy
o K\JLHQLFNp QH]iYDGQRVWL GOH ]iNRQD þ 6E Y\KOiãN\  6E 7RWR SURKOiãHQt VH Y]WDKXMH QD YãHFKQ\ YêUREN\
SĜLFKi]HMtFtGRVW\NXVSRWUDYLQDPLXYHGHQpYDNWXiOQtPFHQtNXVSROHþQRVWL %6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUo.

UjištČní dovozce o vydání prohlášení o shodČ
9iåHQê]iND]QtNX
GOHRGVW]iNRQDþ196E9iVXMLãĢXMHPHåHQDYãHFKQ\YêUREN\GLVWULEXRYDQpVSROHþQRVWt%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
QDãLPREFKRGQtPSDUWQHUĤPE\ORY\GiQRSURKOiãHQtRVKRGČYHVP\VOX]iNRQDþ196EDQDĜt]HQtYOiG\þ17/2003 Sb.,


616/2006Sb. a 22/20036EDSĜtVOXãQêFKQDĜt]HQtYOiG\7RWRXMLãWČQtGRYR]FHRY\GiQtSURKOiãHQtRVKRGČVHY]WDKXMHQD
YãHFKQ\YêUREN\YþHWQČSO\QRYêFKVSRWĜHELþĤNWHUpMVRXREVDåHQ\YDNWXiOQtPFHQtNXILUP\%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR

.RQWDNWQDVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ%26&+
BSH domácí VSRWĜHELþHVUR
Radlická 350
158 00 Praha 5
Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com
2EMHGQiYN\SĜtVOXãHQVWYtDQiKUDGQtFKGtOĤ
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com
Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com
Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz.
=GHPiWHPRåQRVWVMHGQDWRSUDYXSRPRFtRQOLQHIRUPXOiĜH
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3RXåLWLHSRGĐDXUþHQLD
'{OHåLWpEH]SHþQRVWQpSRN\Q\
9ãHREHFQH 
+DORJpQRYiåLDURYND

@3UtþLQ\SRãNRGHQLD
9ãHREHFQH

2FKUDQDåLYRWQpKRSURVWUHGLD 
7LS\SUH~VSRUXHQHUJLH 
(NRORJLFNiOLNYLGiFLD 
=R]QiPHQLHVDVRVSRWUHELþRP
2YOiGDFtSDQHO 
2YOiGDFLHSUYN\
'LVSOHM
'UXK\SUHYiG]N\ 
'UXK\RKUHYX
ĆDOãLHLQIRUPiFLH
)XQNFLHSULHVWRUXQDSHþHQLH 

B

)5HåLPâDEDW
6SXVWHQLHUHåLPXâDEDW

'ýLVWLDFHSURVWULHGN\ 
9KRGQpþLVWLDFHSURVWULHGN\
3ORFK\YSULHVWRUHQDSHþHQLH
8GUåLDYDQLHVSRWUHELþDYþLVWRWH

S=iYHVQpURãW\
9\YHVHQLHD]DYHVHQLH]iYHVQêFKURãWRY

T'YLHUNDVSRWUHELþD
9\VDGHQLHDQDVDGHQLHGYLHURNVSRWUHELþD
9\VDGHQLHNU\WXGYLHURN
9\VDGHQLHDQDVDGHQLHVNODGYLHURN



ýRURELĢYSUtSDGHSRUXFK\" 
2GVWUDĖRYDQLHSRU~FKVYRMSRPRFQH 
0D[LPiOQDGREDSUHYiG]N\ 
9êPHQDåLDURYN\QDKRUQHMVWHQHU~U\QDSHþHQLH 
6NOHQHQêNU\W 



3UtVOXãHQVWYR
'RGiYDQpSUtVOXãHQVWYR
9NODGDQLHSUtVOXãHQVWYD
=YOiãWQHSUtVOXãHQVWYR

=iND]QtFN\VHUYLV
ýtVORYêURENXDYêUREQpþtVOR 

.3UHGSUYêPSRXåLWtP

8SR]RUQHQLDNSURJUDPRP 

SRPRFRXIXQNFLH$XWR3LORW 

3UYpXYHGHQLHGRSUHYiG]N\ 
ýLVWHQLHSULHVWRUXQDSHþHQLHDSUtVOXãHQVWYD

2EVOXKDVSRWUHELþD
=DSQXWLHDY\SQXWLHVSRWUHELþD 
6SXVWHQLHDOHERSUHUXãHQLHSUHYiG]N\ 
1DVWDYHQLHGUXKXSUHYiG]N\
1DVWDYHQLHGUXKXRKUHYXDWHSORW\
5êFKORRKUHY

2ýDVRYpIXQNFLH 
1DVWDYHQLHGRE\WUYDQLD
1DVWDYHQLHþDVXXNRQþHQLD
1DVWDYHQLHEXGtND

$'HWVNiSRLVWND 
$NWLYiFLDDGHDNWLYiFLD 

4=iNODGQpQDVWDYHQLH 
=PHQD]iNODGQêFKQDVWDYHQt
=R]QDP]iNODGQêFKQDVWDYHQt
9êSDGRNHOHNWULFNpKRSU~GX 
=PHQDþDVX

33RNUP\ 
-7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRP
ãW~GLX 
6LOLNyQRYpIRUP\ 
.ROiþHDGUREQpSHþLYR 
&KOLHEDåHPOH 
3L]]DTXLFKHDSLNDQWQpNROiþH 
1iN\S\DVXIOp 
+\GLQD 
0lVR  
5\E\ 
=HOHQLQDDSUtORK\ 
-RJXUW 
6N~ãREQpSRNUP\ 
ÒVSRUDHQHUJLHVGUXKPLRKUHYXHFR 
$NU\ODPLGYSRWUDYLQiFK 
0LHUQ\RKUHY 
6XãHQLH 
=DYiUDQLH 
.\VQXWLHFHVWD 
5R]PUD]RYDQLH 
8GUåLDYDQLHWHSORW\ 
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3RXåLWLHSRGĐDXUþHQLD

Produktinfo

ĆDOãLHLQIRUPiFLHRYêURENRFKSUtVOXãHQVWYH
QiKUDGQêFKGLHORFKDVHUYLVHQiMGHWHQDLQWHUQHWH
QDwww.bosch-home.com/sk

3RXåLWLHSRGĐDXUþHQLD
3R]RUQHVLSUHþtWDMWHWHQWRQiYRG-HGLQHWDN
P{åHWHVYRMVSRWUHELþVSUiYQHDEH]SHþQH
SRXåtYDĢ1iYRGQDSRXåLWLHDQiYRGQDPRQWiå
XVFKRYDMWHQDQHVNRUãLHSRXåLWLHDOHERSUH
ćDOãLHKRPDMLWHĐD
7HQWRVSRWUHELþMHXUþHQêLEDQD]DEXGRYDQLH
5LDćWHVDãSHFLiOQ\PQiYRGRPQDPRQWiå
3RY\EDOHQtVSRWUHELþVNRQWUROXMWH9SUtSDGH
SRãNRGHQLDSRþDVSUHSUDY\VSRWUHELþ
QH]DSiMDMWH
6SRWUHELþHEH]]iVWUþN\VPLH]DSiMDĢLED
RSUiYQHQêRGERUQtN3RNLDĐMHVSRWUHELþ
QHVSUiYQH]DSRMHQêQHPiWHYSUtSDGHãNRG\
QiURNQD]iUXNX
7HQWRVSRWUHELþMHXUþHQêLEDQDSRXåLWLH
YGRPiFQRVWLDY]RGSRYHGDM~FRPSURVWUHGt
GRPiFQRVWL6SRWUHELþSRXåtYDMWHLED
QDSUtSUDYXSRNUPRYDQiSRMRY6SRWUHELþPDMWH
SRþDVSUHYiG]N\SRGGR]RURP6SRWUHELþ
SRXåtYDMWHLEDYX]DWYRUHQêFKSULHVWRURFK
'HWLRGURNRYDRVRE\VREPHG]HQêPL
I\]LFNêPL]P\VORYêPLDOHERGXãHYQêPL
VFKRSQRVĢDPLDOHERVQHGRVWDWNRPVN~VHQRVWt
DYHGRPRVWtVP~WHQWRVSRWUHELþSRXåtYDĢLED
SRGGR]RURPDOHERSRNLDĐEROL]R]QiPHQp
VEH]SHþQêPSRXåtYDQtPVSRWUHELþD
DSRFKRSLOLQHEH]SHþHQVWYiVWêPVSRMHQp
'HWLVDQHVP~VRVSRWUHELþRPKUDĢýLVWHQLH
DSRXåtYDWHĐVN~~GUåEXQHVP~Y\NRQiYDĢGHWL
EH]GR]RUX
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9DURYDQLH

1HEH]SHþHQVWYRSRåLDUX
+RUĐDYpSUHGPHW\XORåHQpYSULHVWRUHQD
SHþHQLHVDP{åXY]QLHWLĢ'RSULHVWRUXQD
SHþHQLHQLNG\QHXNODGDMWHKRUĐDYp
SUHGPHW\1LNG\QHRWYiUDMWHGYLHUND
VSRWUHELþDNHćYRYQ~WUL]DþQHY]QLNDĢ
G\P6SRWUHELþY\SQLWHDY\WLDKQLWH
VLHĢRY~]iVWUþNX]R]iVXYN\DOHERY\SQLWH
SRLVWNXYSRLVWNRYHMVNULQNH
ʋ
3ULRWYRUHQtGYLHURNVSRWUHELþDY]QLNQH
SULHYDQ3DSLHUQDSHþHQLHE\VDPRKROGRVWDĢ
GRNRQWDNWXVRKULHYDFtPLSUYNDPL
DY]QLHWLĢVD3DSLHUQDSHþHQLHSUL
SUHGKULHYDQtQLNG\QHNODćWHQDSUtVOXãHQVWYR
EH]XSHYQHQLD=DĢDåWHSDSLHUQDSHþHQLH
YåG\QiGRERXDOHERIRUPRXQDSHþHQLH
3DSLHURPQDSHþHQLHY\ORåWHYåG\OHQSORFKX
NWRU~EXGHWHSRWUHERYDĢ3DSLHUQDSHþHQLH
QHVPLHSUHVDKRYDĢRNUDMHSUtVOXãHQVWYD
9DURYDQLH
1HEH]SHþHQVWYRSRSiOHQLD
6SRWUHELþVDYHĐPL]DKULHYD1LNG\VD
ʋ
QHGRWêNDMWHKRU~FLFKSO{FKDOHERRKULHYDFtFK
þOiQNRYYRYQ~WRUQRPSULHVWRUH1HFKDMWH
VSRWUHELþ]DNDåGêPY\FKODGQ~Ģ=DEUiĖWH
GHĢRPYSUtVWXSHNVSRWUHELþX
ʋ 3UtVOXãHQVWYRDQiGRE\V~YHĐPLKRU~FH+RU~FH
SUtVOXãHQVWYRDQiGRE\Y\EHUDMWH]SULHVWRUXQD
SHþHQLHYåG\VNXFK\QVNRXUXNDYLFRX
ʋ
$ONRKRORYpYêSDU\VDP{åXYKRU~FRPSULHVWRUH
QDSHþHQLHY]QLHWLĢ1LNG\QHSRXåtYDMWHQD
SUtSUDYXSRNUPRYYHĐNpPQRåVWYRQiSRMRY
VY\VRNêPSHUFHQWRPDONRKROX3RXåtYDMWHLED
PDOpPQRåVWYRQiSRMRYVY\VRNêPSHUFHQWRP
DONRKROX'YLHUNDVSRWUHELþDRWYiUDMWHRSDWUQH
9DURYDQLH
1HEH]SHþHQVWYRRSDUHQLD
3UtVWXSQpV~þDVWLV~SRþDVSUHYiG]N\
ʋ
KRU~FH1LNG\VDQHGRWêNDMWHKRU~FLFKV~þDVWt
8GUåXMWHGHWLPLPRGRVDKXVSRWUHELþD
3ULRWYRUHQtGYLHURNVSRWUHELþDP{åHXQLNDĢ
ʋ
KRU~FDSDUD3DUXQHPXVtE\ĢY]iYLVORVWLRG
WHSORW\YLGLHĢ3ULRWYiUDQtQHVWRMWHSUtOLãEOt]NR
SULVSRWUHELþL2SDWUQHRWYRUWHGYLHUND
VSRWUHELþD8GUåXMWHGHWLPLPRGRVDKX
VSRWUHELþD
ʋ
=YRG\YKRU~FRPSULHVWRUHQDSHþHQLH
P{åHY]QLNQ~ĢKRU~FDSDUD1LNG\QHOHMWH
GRKRU~FHKRSULHVWRUXQDSHþHQLHYRGX
ʋ
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1HEH]SHþHQVWYR~UD]X
3RãNULDEDQpVNORGYLHURNVSRWUHELþDP{åH
SUDVNQ~Ģ1HSRXåtYDMWHãNUDENXQDVNORDQL
RVWUpDOHERDEUD]tYQHþLVWLDFHSURVWULHGN\
V
ʋ =iYHV\GYLHURNVSRWUHELþDVDSRþDVRWYiUDQLD
D]DWYiUDQLDGYLHURNSRK\EXM~DP{åXYiV
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VSRWUHELþDDYêPHQXSRãNRGHQêFK
SUtYRGQêFKNiEORYVPLHY\NRQiYDĢYêKUDGQH
WHFKQLN]iND]QtFNHKRVHUYLVXY\ãNROHQê
QDãRXVSRORþQRVĢRX3RNLDĐMHVSRWUHELþ
FK\EQêY\WLDKQLWHVLHĢRY~]iVWUþNX]R
]iVXYN\DOHERY\SQLWHSRLVWNXYSRLVWNRYHM
VNULQNH=DYRODMWH]iND]QtFN\VHUYLV
S
ʋ .RQWDNWRPVKRU~FLPLV~þDVĢDPLVSRWUHELþDP{åH
G{MVĢNUR]WDYHQLXNiEORYHML]ROiFLHHOHNWULFNêFK
VSRWUHELþRY=DEUiĖWHNRQWDNWXSUtYRGQêFKNiEORY
HOHNWULFNêFKVSRWUHELþRY
VKRU~FLPLV~þDVĢDPLVSRWUHELþD
S
ʋ 3RNLDĐE\GRVSRWUHELþHYQLNODYOKNRVĢP{åHWR
PDĢ]DQiVOHGRN~UD]HOHNWULFNêPSU~GRP
1HSRXåtYDMWHY\VRNRWODNRYêDQLSDUQêþLVWLþ
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YORåHQpSHUPDQHQWQpPDJQHW\0DJQHW\
P{åXRYSO\YQLĢHOHNWURQLFNpLPSODQWiW\QDSU
NDUGLRVWLPXOiWRU\DOHERLQ]XOtQRYpGiYNRYDþH3RNLDĐ
QRVtWHHOHNWURQLFNpLPSODQWiW\GRGUåXMWHPLQLPiOQX
Y]GLDOHQRVĢFPRGRYOiGDFLHKRSDQHOD
+DORJpQRYiåLDURYND
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DOHERY\SQLWHSRLVWNXYSRLVWNRYHMVNULQNH
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NRQWDNWXVRVNORPGYLHURN1DVNOHE\PRKORG{MVĢ
N]PHQiPIDUE\
9RGDYKRU~FRPSULHVWRUHQDSHþHQLH1LNG\QHOHMWH
GRKRU~FHKRSULHVWRUXQDSHþHQLHYRGX9]QLNODE\
SDUD=PHQRXWHSORW\E\PRKORG{MVĢNSRãNRGHQLX
VPDOWX
9OKNRVĢYSULHVWRUHQDSHþHQLH'OKRGREpS{VREHQLH
YOKNRVWLYSULHVWRUHQDSHþHQLHP{åHYLHVĢNXNRUy]LL3R
SRXåLWtQHFKDMWHSULHVWRUQDSHþHQLHY\VFKQ~Ģ
1HXFKRYiYDMWHYOKNpSRWUDYLQ\GOKãtþDVYX]DWYRUHQRP
SULHVWRUH1HVNODGXMWHSRNUP\YSULHVWRUHQDSHþHQLH
2FKODGHQLHVRWYRUHQêPLGYLHUNDPLVSRWUHELþD3R
VNRQþHQtSUHYiG]N\VY\VRNêPLWHSORWDPLQHFKDMWH
SULHVWRUQDSHþHQLHRFKODGLĢVX]DWYRUHQêPLGYLHUNDPL
1HSULYLHUDMWHQLþGRGYLHURNVSRWUHELþD,NHćQHFKiWH
GYLHUNDOHQSRRWYRUHQpP{åHWHG{MVĢNSRãNRGHQLX
VXVHGLDFLFKþDVWtQiE\WNX
,EDYSUtSDGHSUHYiG]N\VYHĐNRXYOKNRVĢRXQHFKDMWH
Y\VFKQ~ĢSULHVWRUQDSHþHQLHVRWYRUHQêPLGYLHUNDPL
âĢDYD]RYRFLD9HĐPLãĢDYQDWpRYRFQpNROiþHQHNODćWH
QDSOHFKSUtOLãKXVWRâĢDYD]RYRFLDNYDSNDM~FD
]SOHFKXE\VS{VRELODãNYUQ\NWRUpXåQLHMHPRåQp
RGVWUiQLĢ3RNLDĐPRåQRSRXåLWHXQLYHU]iOQXSDQYLFX
6LOQH]QHþLVWHQpWHVQHQLH3RNLDĐMHWHVQHQLHVLOQH
]QHþLVWHQpQHEXG~GYLHUNDVSRWUHELþDSRþDVSUHYiG]N\
VSUiYQH]DWYRUHQp0{åHG{MVĢNSRãNRGHQLX
VXVHGLDFHKRQiE\WNX7HVQHQLHYåG\XGUåXMWHYþLVWRWH
'YLHUNDVSRWUHELþDDNRVHGDGORDOHERRGNODGDFLDSORFKD
1DRWYRUHQpGYLHUNDVSRWUHELþDQHVW~SDMWHQHVDGDMWHDQL
VDQDQHQHYHãDMWH1DGYLHUNDVSRWUHELþDQHVWDYDMWH
åLDGQHQiGRE\DQLSUtVOXãHQVWYR
9NODGDQLHSUtVOXãHQVWYD9]iYLVORVWLRGW\SXVSRWUHELþD
P{åHSUtVOXãHQVWYRSUL]DWYiUDQtGYLHURNVSRWUHELþD
SRãNULDEDĢVNORGYLHURN3UtVOXãHQVWYRYåG\]DVXĖWHGR
SULHVWRUXQDSHþHQLHDåQDGRUD]
3UHSUDYDVSRWUHELþD6SRWUHELþQHSUHQiãDMWHDQLQHGUåWH
]DUXNRYlĢGYLHURN5XNRYlĢGYLHURNE\QHXGUåDOR
KPRWQRVĢVSRWUHELþDDPRKORE\VDRGORPLĢ

9iãQRYêVSRWUHELþMHPLPRULDGQHHQHUJHWLFN\
~VSRUQê7XQiMGHWHWLS\DNRP{åHWHSULSRXåtYDQt
VSRWUHELþDXãHWULĢHãWHYLDFHQHUJLHDDNRVSUiYQH
VSRWUHELþ]OLNYLGRYDĢ
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6SRWUHELþSUHGKULHYDMWHLEDYWHG\NHćMHWRXYHGHQp
YUHFHSWHDOHERYWDEXĐNiFKQiYRGX
QDSRXåLWLH
3RXåtYDMWHWPDYpþLHUQHODNRYDQpDOHERVPDOWRYDQp
IRUP\QDSHþHQLH0DM~PLPRULDGQHGREU~WHSHOQ~
YRGLYRVĢ
'YLHUNDVSRWUHELþDRWYiUDMWHSRþDVSUHYiG]N\þR
PRåQRQDMPHQHM
9LDFNROiþRYSHþWHQDMOHSãLHSRVHEH5~UDQDSHþHQLH
MHHãWHWHSOi6NUDFXMHVDWDNþDVSHþHQLDGUXKpKR
NROiþD0{åHWHWLHåYORåLĢGRU~U\SRGOKRYDVWpIRUP\
YHGĐDVHED
3ULGOKãRPþDVHSHþHQLDP{åHWHVSRWUHELþY\SQ~Ģ
PLQ~WSUHGVNRQþHQtPþDVXSHþHQLDDY\XåLĢ
QDGRSHþHQLH]RVWDWNRYpWHSOR

(NRORJLFNiOLNYLGiFLD
2EDO]OLNYLGXMWHYV~ODGHVSUHGSLVPLQDRFKUDQXåLYRWQpKR
SURVWUHGLD
7HQWRVSRWUHELþMHR]QDþHQêYV~ODGH
VHXUySVNRXVPHUQLFRX(8RQDNODGDQt
VSRXåLWêPLHOHNWULFNêPLDHOHNWURQLFNêPL
]DULDGHQLDPL ZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF
HTXLSPHQW±:((( 
7iWRVPHUQLFDVWDQRYXMHMHGQRWQêHXUySVN\ (Ò 
UiPHFSUHVSlWQêRGEHUDUHF\NORYDQLHSRXåLWêFK
]DULDGHQt
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9WHMWRNDSLWROHV~SRStVDQpU{]QHXND]RYDWHOH
DRYOiGDFLHSUYN\ĆDOHMVD]R]QiPLWHVU{]Q\PL
IXQNFLDPLYiãKRVSRWUHELþD
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]DKULHYD3ULSUHGKULHYDQtMHGRVLDKQXWê
RSWLPiOQ\RNDPLKQDYORåHQLHSRNUPXNHćMH
FHOiOtQLDY\SOQHQiþHUYHQR3ULQDVWDYRYDFtFK
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2NUDMGLVSOHMD
1DYRQNDMãRPRNUDMLGLVSOHMDVDQDFKiG]DSUVWHQHF
3RNLDĐPHQtWHKRGQRWXSUVWHQHFLQGLNXMHYNWRUHMþDVWL
PHQXVDQDFKiG]DWH9]iYLVORVWLRGREODVWLQDVWDYHQLD
DGĎåN\PHQXMHSUVWHQHFEXćVSRMLWêDOHERUR]GHOHQê
GRVHJPHQWRY

3RXæLWLH
3UHRSWLPiOQXSUtSUDYXSRNUPRY
V~NGLVSR]tFLLU{]QHMHPQH
QDVWDYHQpGUXK\SUHYiG]N\

3UHYHĐNpPQRåVWYRSRNUPRYV~YKRGQp
$XWR3LORW
aÄ3RNUP\³QDVWUDQH KRGQRW\QDVWDYHQLDXåQDSURJUDPRYDQp
--------

'UXK\RKUHYX
$E\VWHYåG\QDãOLVSUiYQ\GUXKRKUHYXSUHSUtVOXãQê
SRNUPY\VYHWOtPHYiPWHUD]UR]GLHO\DREODVWLSRXåLWLD
6\PERO\MHGQRWOLYêFKGUXKRYRKUHYXQDSRPiKDM~
]DSDPlWDQLX

'UXKRKUHYX
'KRU~FLY]GXFK

7HSORWD
&



+RUQêGROQêRKUHY

&



+RU~FLY]GXFK(FR

&





3RXæLWLH
1DSHþHQLHNROiþRYDPlVDQDMHGQHMDOHERYLDFHUêFK~URYQLDFK
9HQWLOiWRUUR]KiĖDWHSOR]NUXKRYpKRRKULHYDFLHKRWHOHVDQD]DGQHMVWHQH
URYQRPHUQHSRFHOHMU~UH
1DWUDGLþQpSHþHQLHNROiþRYDPlVDQDMHGQHM~URYQL2E]YOiãĢYKRGQêSUH
NROiþHVRãĢDYQDWRXKRUQRXYUVWYRX
7HSORViODURYQRPHUQH]KRUDL]GROD
1DHQHUJHWLFN\RSWLPDOL]RYDQpSHþHQLHY\EUDQêFKSRNUPRYQDMHGQHM~URYQL
EH]SUHGKULDWLD
9HQWLOiWRUHQHUJHWLFN\RSWLPDOL]RYDQêPVS{VRERPUR]KiĖDWHSOR]NUXKRYpKR
RKULHYDFLHKRWHOHVDQD]DGQHMVWHQHURYQRPHUQHYSULHVWRUHU~U\

=R]QiPHQLHVDVRVSRWUHELþRPVN



+RUQêGROQêRKUHY(FR

&

1DHQHUJHWLFN\RSWLPDOL]RYDQpSHþHQLHY\EUDQêFKSRNUPRY
7HSORViODURYQRPHUQH]KRUDL]GROD



*ULOVFLUNXOiFLRXY]GXFKX

&

9HĐNRSORãQêJULO

6WXSQHJULORYDQLD
 VODEê
 VWUHGQê
 VLOQê

1DSHþHQLHK\GLQ\FHOêFKUêEDYlþãtFKNXVRYPlVD
*ULORYDFLHRKULHYDFLHWHOHVRDYHQWLOiWRUVDVWULHGDYR]DStQDM~DY\StQDM~
9HQWLOiWRUYtULKRU~FLY]GXFKRNRORSRNUPX
1DJULORYDQLHQt]N\FKJULORYDQêFKSRNUPRYQDSUVWHDNRYNOREiVDOHERKULDQRN
DQD]DSHNDQLH
2KULHYDVDFHOiSORFKDSRGJULORYDFtPRKULHYDFtPWHOHVRP

0DORSORãQêJULO

6WXSQHJULORYDQLD
 VODEê
 VWUHGQê
 VLOQê:

1DJULORYDQLHPDOêFKPQRåVWLHYQDSUVWHDNRYNOREiVDOHERKULDQRNDQD
]DSHNDQLH
2KULHYDVDVWUHGQiSORFKDSRGJULORYDFtPRKULHYDFtPWHOHVRP

6WXSHĖSL]]D

&

1DSUtSUDYXSL]]HDSRNUPRYNWRUpY\åDGXM~YHĐNpWHSOR]GROD
+UHMHGROQpRKULHYDFLHWHOHVRDNUXKRYpRKULHYDFLHWHOHVRQD]DGQHMVWHQH



0LHUQ\RKUHY

&



'ROQêRKUHY

&

1DãHWUQpDSRPDOpSHþHQLHRSHþHQêFKMHPQêFKN~VNRYPlVD
YQHSULNORSHQHMQiGREH
7HSORViODSULQt]NHMWHSORWHURYQRPHUQH]KRUDL]GROD
1DYDUHQLHYRYRGQRPN~SHOLDQDGRSHNDQLH
7HSORViOD]GROD

%
2
3

5R]PUD]RYDQLH

&

1DãHWUQpUR]PUD]RYDQLH]PUD]HQêFKSRNUPRY

8GUåLDYDQLHWHSORW\

&

1DXGUåLDYDQLHWHSORW\KRWRYêFKSRNUPRY

3UHGKULHYDQLHULDGX

&

1DRKULHYDQLHULDGX

--------

1DYUKQXWpKRGQRW\
.XNDåGpPXGUXKXSUHYiG]N\XYiG]DVSRWUHELþ
QDYUKQXW~WHSORWXDOHERVWXSHĖ0{åHWHLFK
SUHY]LDĢDOHER]PHQLĢYSUtVOXãQRPUR]VDKX

2VYHWOHQLHSULHVWRUXQDSHþHQLH
$NRWYRUtWHGYLHUNDVSRWUHELþD]DSQHVDRVYHWOHQLH
SULHVWRUXQDSHþHQLH3RNLDĐ]RVWDQ~GYLHUNDRWYRUHQp
GOKãLHDNRFFDPLQ~WRVYHWOHQLHVD]DVHY\SQH

ĆDOãLHLQIRUPiFLH

3ULYlþãLQHGUXKRYSUHYiG]N\VDRVYHWOHQLH
SULHVWRUXQDSHþHQLH]DSQHSULVSXVWHQt
SUHYiG]N\3ULXNRQþHQtSUHYiG]N\VDY\SQH

9RYlþãLQHSUtSDGRYVSRWUHELþSRVN\WXMHSRN\Q\
DćDOãLHLQIRUPiFLHNSUiYHY\NRQiYDQHMþLQQRVWL
.OHSQLWHQDSROH3RN\QVDQDQLHNRĐNRVHN~QG]REUD]t
QD GLVSOHML 9 SUtSDGH GOKãtFK WH[WRY P{åHWH RWRþQêP
YROLþRPOLVWRYDĢDåQDNRQLHF
1LHNWRUpSRN\Q\VD]REUD]XM~DXWRPDWLFN\QDSU
SRWYUGHQLHYê]YDDOHERYDURYDQLH

)XQNFLHSULHVWRUXQDSHþHQLH
)XQNFLHYSULHVWRUHQDSHþHQLHXĐDKþXM~SUHYiG]NX
VSRWUHELþD3ULHVWRUQDSHþHQLHMHQDSUFHOê
RVYHWOHQêDFKODGLDFLYHQWLOiWRUFKUiQLVSRWUHELþSUHG
SUHKULDWtP
2WYRUHQLHGYLHURNVSRWUHELþD
3RNLDĐSRþDVSUHYiG]N\RWYRUtWHGYLHUNDVSRWUHELþD
SUHYiG]NDVDSR]DVWDYt3R]DWYRUHQtGYLHURNSRNUDþXMH
ćDOHM

8SR]RUQHQLH9]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFKP{åHWH
QDVWDYLĢDE\VDRVYHWOHQLHSULSUHYiG]NHQH]DStQDOR
a=iNODGQpQDVWDYHQLD³QDVWUDQH
9HQWLOiWRU
9HQWLOiWRUVD]DStQDDY\StQDSRGĐDSRWUHE\7HSOê
Y]GXFKXQLNiGYLHUNDPL
3R]RU
1H]DNUêYDMWHYHQWLODþQpãWUELQ\,QDNVDVSRWUHELþ
EXGHSUHKULHYDĢ
$E\SRVNRQþHQtSUHYiG]N\SULHVWRUQDSHþHQLH
UêFKOHMãLHY\FKODGROEHåtHãWHXUþLWêþDVFKODGLDFL
YHQWLOiWRU
8SR]RUQHQLH ýDVGREHKXFKODGLDFHKRYHQWLOiWRUD
P{åHWH]PHQLĢY]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFK
a Ä=iNODGQpQDVWDYHQLD³QDVWUDQH



VN

3UtVOXãHQVWYR

B3UtVOXãHQVWYR
.YiãPXVSRWUHELþXSDWUtU{]QHSUtVOXãHQVWYR=tVNDWH
SUHKĐDGRGRGiYDQRPSUtVOXãHQVWYHDMHKRVSUiYQRP
Y\XåLWt

r ö h e b uZ

'RGiYDQpSUtVOXãHQVWYR
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêQDVOHGXM~FLPSUtVOXãHQVWYRP

)XQNFLD]iSDGN\
3UtVOXãHQVWYRMHPRåQpY\WLDKQXĢDVLGRSRORYLFH
SRWRP]DVNRþt7iWRIXQNFLD]DEUDĖXMHSUHYUKQXWLX
SUtVOXãHQVWYDSULY\WLDKQXWt$E\WiWRRFKUDQDSURWL
SUHYUKQXWLXIXQJRYDODPXVtE\ĢSUtVOXãHQVWYR]DVXQXWp
GRU~U\VSUiYQH
3UL]DV~YDQtURãWXGEDMWHQDWRDE\EROYêVWXSRN
³ Y]DGXDVPHURYDOGROH2WYRUHQiVWUDQDPXVtE\ĢSUL
GYLHUNDFKVSRWUHELþDD]DNULYHQiþDVĢPXVtVPHURYDĢ
GROH Ù 

5RäW
1DQiGRE\NROiþRYpD]DSHNDFLH
IRUP\
1DSHþHQpPlVRDJULORYDQp
SRNUP\
8QLYHU]iOQDSDQYLFD
1DãĢDYQDWpNROiþHSHþLYR]PUD]HQp
SRNUP\DYHĐNpNXV\SHþHQpKRPlVD
0{åHWHMXSRXåtYDĢDNRQiGREXQD
]DFK\WHQLHWXNXNHćJULOXMHWHQDURãWH
3OHFKQDSHÿHQLH
1DNROiþHQDSOHFKXDGUREQp
SHþLYR

D
D

3UL]DV~YDQtSOHFKRYGEDMWHQDWRDE\EROYêVWXSRN
³ Y]DGXDVPHURYDOGROH6NRVHQiVWUDQDSUtVOXãHQVWYD
 PXVtE\ĢYSUHGXSULGYLHUNDFKVSRWUHELþD
3UtNODGQDREUi]NXXQLYHU]iOQDSDQYLFD

--------

3RXåtYDMWHLEDRULJLQiOQHSUtVOXãHQVWYR-HãSHFLiOQH
SULVS{VREHQpYiãPXVSRWUHELþX
3UtVOXãHQVWYRMHPRåQp]DN~SLĢY]iND]QtFNRPVHUYLVH
YãSHFLDOL]RYDQHMSUHGDMQLDOHERQDLQWHUQHWH

D
D

8SR]RUQHQLH .HćVDSUtVOXãHQVWYR]DKUHMHP{åHVD
]GHIRUPRYDĢ1DIXQNFLXWRQHPiåLDGQ\YSO\Y3R
Y\FKODGQXWtGHIRUPiFLD]PL]QH

9NODGDQLHSUtVOXãHQVWYD
3ULHVWRUQDSHþHQLHPiYêãRN]DVXQXWLD9êãN\
]DVXQXWLDVDSRþtWDM~]GRODKRUH






3UtVOXãHQVWYRYNODGDMWHYåG\PHG]LRERPDYRGLDFLPL
W\þDPLSUtVOXãQHMYêãN\]DVXQXWLD
3UtVOXãHQVWYRMHPRåQpY\WLDKQXĢDVLGRSRORYLFHEH]
WRKRDE\VDSUHNORSLOR
8SR]RUQHQLH
'EDMWHQDWRDE\VWHSUtVOXãHQVWYRGRU~U\]DVXQXOL
ʋ
YåG\VSUiYQH
ʋ =DVXĖWHSUtVOXãHQVWYRYåG\~SOQHGRU~U\DE\VD
QHGRWêNDORGYLHURNVSRWUHELþD



E

.RPELQRYDQLHSUtVOXãHQVWYD
5RãWP{åHWH]DVXQ~ĢGRU~U\V~þDVQH
VXQLYHU]iOQRXSDQYLFRXDE\VDGRĖ]DFK\WLOD
RGNYDSNiYDM~FDWHNXWLQD
3ULYNODGDQtURãWXGEDMWHQDWRDE\EROLRED
YêVWXSN\³ QD]DGQRPRNUDML3UL]DV~YDQt
XQLYHU]iOQHMSDQYLFHPXVtE\ĢURãWQDGKRUQRX
YRGLDFRXW\þRXSUtVOXãQHMYêãN\]DVXQXWLD
3UtNODGQDREUi]NXXQLYHU]iOQDSDQYLFD

D
D
D

3UHGSUYêPSRXåLWtP VN

=YOiãWQHSUtVOXãHQVWYR
=YOiãWQHSUtVOXãHQVWYRP{åHWH]DN~SLĢY]iND]QtFNRP
VHUYLVHYãSHFLDOL]RYDQêFKSUHGDMQLDFKDOHERQD
LQWHUQHWH5R]VLDKOXSRQXNXNYiãPXVSRWUHELþXQiMGHWH
YQDãLFKSURVSHNWRFKDOHERQDLQWHUQHWH
3RQXNDDPRåQRVĢREMHGQDQLDRQOLQHVDYMHGQRWOLYêFK
NUDMLQiFKOtãL1D]ULWHGRSUHGDMQêFKSRGNODGRY
3ULQiNXSHXYHćWHSUHVQpREMHGQiYDFLHþtVOR
]YOiãWQHKRSUtVOXãHQVWYD
8SR]RUQHQLH 1LHNDåGp]YOiãWQHSUtVOXãHQVWYRVDKRGt
SUHNDåGêVSRWUHELþ3ULQiNXSHXYHćWHSURVtPYåG\
SUHVQpþtVHOQpR]QDþHQLH (1U VYRMKRVSRWUHELþD
a Ä=iND]QtFN\VHUYLV³QDVWUDQH
=YOiäWQHSUtVOXäHQVWYR
5RäW
1DQiGRE\NROiþRYpD]DSHNDFLHIRUP\DQD
SHþHQpPlVRDJULORYDQpSRNUP\

2EMHGQiYDFLHÿtVOR
+(=

6NOHQHQëSHNiÿ O
1DGXVHQpSRNUP\DQiN\S\
2E]YOiãĢYKRGQêQDGUXKSUHYiG]N\ÄSRNUP\³

+(=

6NOHQHQiPLVD
1DYHĐNpNXV\SHþHQpKRPlVDãĢDYQDWpNROiþH
DQiN\S\

+(=

7HOHVNRSLFNêYêVXYMHGQRGXFKë
9ćDNDWHOHVNRSLFNpPXYêVXYXYRYêãNH
P{åHWHSUtVOXãHQVWYRY\WLDKQXĢćDOHMEH]
WRKRDE\VDSUHNORSLOR

+(=

7HOHVNRSLFNêYêVXYGYRMLWë
9ćDNDWHOHVNRSLFNêPYêVXYRPYRYêãNHD
P{åHWHSUtVOXãHQVWYRY\WLDKQXĢćDOHMEH]WRKR
DE\VDSUHNORSLOR

+(=

7HOHVNRSLFNêYêVXYWURMLWë
9ćDNDWHOHVNRSLFNêPYêVXYRPYRYêãNH
DP{åHWHSUtVOXãHQVWYRY\WLDKQXĢćDOHMEH]
WRKRDE\VDSUHNORSLOR

+(=

8QLYHU]iOQDSDQYLFD
1DãĢDYQDWpNROiþHSHþLYR]PUD]HQpSRNUP\
DYHĐNpNXV\SHþHQpKRPlVD0{åHWHKR
SRXåtYDĢDNRQiGREXQD]DFK\WHQLHWXNXNHć
JULOXMHWHSULDPRQDURãWH
3OHFKQDSHÿHQLH
1DNROiþHQDSOHFKXDGUREQpSHþLYR

+(=

9NODGDFtURäW
1DPlVRK\GLQXDU\E\1DYORåHQLHGR
XQLYHU]iOQHMSDQYLFHNY{OL]DFK\WHQLX
RGNYDSNiYDM~FHKRWXNXDãĢDY\]PlVD

+(=

8QLYHU]iOQDSDQYLFDVQHSULđQDYêPSRYUFKRP
1DãĢDYQDWpNROiþHSHþLYR]PUD]HQpSRNUP\
DYHĐNpNXV\SHþHQpKRPlVD3HþLYRDSHþHQp
PlVRVDNXQLYHU]iOQHMSDQYLFLQHSULFK\WLD

+(=

3OHFKQDSHÿHQLHVQHSULđQDYêPSRYUFKRP
1DNROiþHQDSOHFKXDGUREQpSHþLYR3HþLYRVD
NSOHFKXQDSHþHQLHQHSULFK\Wt

+(=

8SR]RUQHQLH 7LHWRQDVWDYHQLDP{åHWHY]iNODGQêFK
QDVWDYHQLDFKNHG\NRĐYHN]PHQLĢ
a Ä=iNODGQpQDVWDYHQLD³QDVWUDQH

3URIHVLRQiOQ\Y\VRNêSOHFK
1DSUtSUDYXYHĐNpKRPQRåVWYD
3RNULHYN\QDSURIHVLRQiOQ\Y\VRNëSOHFK
9ćDNDSRNULHYNHVD]SURIHVLRQiOQHKR
Y\VRNpKRSOHFKXVWiYDSURIHVLRQiOQ\SHNiþ

+(=

1DVWDYHQLHMD]\ND
1DMVN{UVDREMDYtMD]\N3UHGQDVWDYHQêMD]\NMH
ÄQHPþLQD³

+(=

1. 2WRþQêPYROLþRPQDVWDYWHSRåDGRYDQêMD]\N

3OHFKQDSL]]X
1DSL]]XDYHĐNpRNU~KOHNROiþH

+(=

*ULORYDFtSOHFK
1DJULORYDQLHPLHVWRURãWXDOHERQD]DFK\WHQLH
RGNYDSNiYDM~FHKRWXNX3RXåtYDMWHLEDQD
XQLYHU]iOQHMSDQYLFL

+(=

.DPHėQDSHÿHQLHFKOHED
1DGRPiFLFKOLHEåHPOHDSL]]XNWRUpPDM~PDĢ
FKUXPNDYêVSRGRN
.DPHĖQDSHþHQLHPXVtE\ĢSUHGKULDW\QD
RGSRU~þDQ~WHSORWX

+(=

--------

.3UHGSUYêPSRXåLWtP
+(=

6N{UDNREXGHWHP{FĢY\XåtYDĢYiãQRYêVSRWUHELþ
PXVtWHY\NRQDĢSRWUHEQpQDVWDYHQLD9\þLVWLWH
SULHVWRUQDSHþHQLHDSUtVOXãHQVWYR

hcuarbeG ne t s re med roV

3UYpXYHGHQLHGRSUHYiG]N\
3RSULSRMHQtNHOHNWULFNHMVLHWLDOHERSRYêSDGNXSU~GX
VDQDGLVSOHML]REUD]LDQDVWDYHQLDSUHSUYpXYHGHQLHGR
SUHYiG]N\0{åHWUYDĢQLHNRĐNRVHN~QGNêPVDYê]YD
]REUD]t

2. 1DVWDYHQLHSRWYUćWHNOHSQXWtPQDSROH V =REUD]tVD

ćDOãLHQDVWDYHQLH

1DVWDYHQLHþDVX
ýDV]DþtQDÄ³K
1. 2WRþQêPYROLþRPQDVWDYWHþDV
2. 1DVWDYHQLHSRWYUćWHNOHSQXWtPQDSROH V

1DGLVSOHMLVD]REUD]tXSR]RUQHQLHåHERORGRNRQþHQp
SUYpXYHGHQLHGRSUHYiG]N\=REUD]tVDDNWXiOQ\þDV



VN

2EVOXKDVSRWUHELþD

ýLVWHQLHSULHVWRUXQDSHþHQLHDSUtVOXãHQVWYD
6N{UDNRSUYêNUiW]DþQHWHYVSRWUHELþLSULSUDYRYDĢ
SRNUPY\þLVWLWHSULHVWRUQDSHþHQLHDSUtVOXãHQVWYR

2EVOXKDVSRWUHELþD
6RYOiGDFtPLSUYNDPLDLFKIXQNFLRXVWHVDXå]R]QiPLOL
7HUD]YiPY\VYHWOtPHDNRVSRWUHELþQDVWDYLĢ'R]YLHWH
VDþRVDVWDQHSR]DSQXWtDY\SQXWtVSRWUHELþDDDNR
QDVWDYLĢGUXK\SUHYiG]N\

nene i deb t äreG

ýLVWHQLHSULHVWRUXQDSHþHQLH
$E\VDRGVWUiQLODY{ĖDQRYRW\UR]RKUHMWHX]DWYRUHQê
DSUi]GQ\SULHVWRUQDSHþHQLH
'EDMWHQDWRDE\VDYSULHVWRUHQDSHþHQLH
QHQDFKiG]DOL]Y\ãN\REDORYQDSUSRO\VW\UpQRYp
JXOLþN\3UHG]DKULDWtPXWULWHKODGNpSORFK\YSULHVWRUH
QDSHþHQLHPlNNRXDYOKNRXXWLHUNRX.êPVDVSRWUHELþ
RKULHYDGREUHYHWUDMWHNXFK\ĖX
9\NRQDMWHXYHGHQpQDVWDYHQLD1DVWDYHQLHGUXKX
RKUHYXDWHSORW\MHSRStVDQpYQDVOHGXM~FHMNDSLWROH
a Ä2EVOXKDVSRWUHELþD³QDVWUDQH
1DVWDYHQLH
'UXKRKUHYX
7HSORWD
ýDVWUYDQLD

+RUQêGROQêRKUHY 
&
KRGLQD

3RXSO\QXWtXYHGHQpKRþDVXVSRWUHELþY\SQLWHWODþLGORP
RQRII ¬
+QHćDNRVDSULHVWRUQDSHþHQLHRFKODGtXPêYDFtP
UR]WRNRPDXPêYDFRXKDQGULþNRXXP\WHKODGNp
SORFK\
ýLVWHQLHSUtVOXãHQVWYD
3UtVOXãHQVWYRG{NODGQHY\þLVWLWHXPêYDFtPUR]WRNRP
DKDQGURXDOHERPlNNRXNHINRX

=DSQXWLHDY\SQXWLHVSRWUHELþD
$E\VWHPRKOLQDVWDYLĢVSRWUHELþPXVtWHKR]DSQ~Ģ
8SR]RUQHQLH'HWVN~SRLVWNXDEXGtNMHPRåQpQDVWDYLĢ
LSULY\SQXWRPVSRWUHELþL8UþLWpXND]RYDWHOH
DXSR]RUQHQLDQDGLVSOHMLQDSUXND]RYDWHĐ
]RVWDWNRYpKRWHSODYU~UH]RVWDQ~]REUD]HQpLSUL
Y\SQXWRPVSRWUHELþL
3RNLDĐVSRWUHELþQHSRWUHEXMHWHY\SQLWHKR$NQLHMH
GOKãtþDVY\NRQDQpåLDGQHQDVWDYHQLHVSRWUHELþVD
DXWRPDWLFN\Y\SQH
=DSQXWLHVSRWUHELþD
7ODþLGORPRQRII ]DSQXWpY\SQXWp ¬ ]DSQLWHVSRWUHELþ
9ãHWN\GRW\NRYpSROLDVDUR]VYLHWLDQDþHUYHQR1D
GLVSOHMLVDREMDYtORJR%RVFKDSRWRPSUYêGUXKRKUHYX
YPHQX
8SR]RUQHQLH9]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFKP{åHWHXUþLĢ
NWRUêGUXKSUHYiG]N\VDPi]REUD]RYDĢ a Ä=iNODGQp
QDVWDYHQLD³QDVWUDQH
9\SQXWLHVSRWUHELþD
7ODþLGORPRQRII ]DSQXWpY\SQXWp  ¬ Y\SQLWHVSRWUHELþ
3UtSDGQHSUHELHKDM~FHIXQNFLHVDXNRQþLD
1DGLVSOHMLVD]REUD]tþDVDOHERSUtS
XND]RYDWHĐ]RVWDWNRYpKRWHSOD
8SR]RUQHQLH 9]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFKP{åHWH
QDVWDYLĢþLVDQDY\SQXWRPVSRWUHELþLPi]REUD]RYDĢ
þDV a Ä=iNODGQpQDVWDYHQLD³QDVWUDQH

6SXVWHQLHDOHERSUHUXãHQLHSUHYiG]N\
.DåGiSUHYiG]NDPXVtE\ĢVSXVWHQiWODþLGORPVWDUW
VWRS O
3RVSXVWHQtVDQDGLVSOHMLRNUHPQDVWDYHQLDREMDYt
XND]RYDWHĐþDVX2NUHPWRKRVDREMDYtSUVWHQHFDOtQLD
RKUHYX
3UHUXãHQLHSUHYiG]N\
7ODþLGORPVWDUWVWRS O P{åHWHSUHUXãLĢD]QRYX
VSXVWLĢSUHYiG]NX
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YROLþRP]PHĖWHGUXKRKUHYX
8SR]RUQHQLH$N]PHQtWHGUXKRKUHYXYUiWLDVDQD
S{YRGQ~KRGQRWXLRVWDWQpQDVWDYHQLD
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 KRUQêGROQêRKUHY
$E\VWHGRVLDKOLURYQRPHUQêYêVOHGRNSHþHQLDYORåWH
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XSO\QXWtQDVWDYHQpKRþDVXVDVSRWUHELþ
DXWRPDWLFN\QH]DSQHDOHERQHY\SQH

'REXWUYDQLDDNRQLHFP{åHWHSRQDVWDYHQtSUHYiG]N\
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SUHNURþHQiDSUHXNRQþHQLHSUHYiG]N\QHPXVtWH
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1DVWDYHQLH
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]DþQHGREDWUYDQLDQDYUKQXWRXKRGQRWRXGRĐDYD
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YPLQ~WRYêFKNURNRFKSRWRPYSlĢPLQ~WRYêFKNURNRFK
0D[LPiOQHMHPRåQpQDVWDYLĢKRGtQDPLQ~W
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YSUHYiG]NHEH]GRE\WHSHOQHM~SUDY\

3RQLHNRĐNêFKVHNXQGiFKMHKRGQRWDSUHY]DWiDOHER
]QRYXNOHSQLWHQDSROH V1DGLVSOHMLMHSRGGUXKRP
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NHG\NRĐYHN]PHQLĢSRPRFRXRWRþQpKRYROLþD=PHQX
SRWYUGtWHSRPRFRXSRĐD V 
$NFKFHWHGREXWUYDQLD]UXãLĢQDVWDYWHMX]QRYXQD
QXORY~KRGQRWX3RSUHY]DWt]PHQ\P{åHWHSRNUDþRYDĢ
YSUHYiG]NHWODþLGORPVWDUWVWRS OEH]GRE\WUYDQLD

1DVWDYHQLHþDVXXNRQþHQLD
ýDVXNRQþHQLDSUHYiG]N\P{åHWHSRVXQ~Ģ0{åHWH
QDSUUiQRYORåLĢSRNUPGRU~U\DQDVWDYLĢDE\ERO
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VSXVWt]REUD]XMHVDQDGLVSOHML]RVWiYDM~FLþDV
+QHćDNRGREDWUYDQLDXSO\QLH]D]QLHVLJQiO
6SRWUHELþSUHVWDQHRKULHYDĢ1DGLVSOHMLMHGRED
WUYDQLDPV
3RPRFRXSRĐD V P{åHWH]QRYXQDVWDYLĢGREXWUYDQLD
DOHERWODþLGORPVWDUWVWRS O SRNUDþRYDĢYSUHYiG]NH
EH]GRE\WUYDQLD
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]DþDWi9êVOHGRNYDUHQLDE\XåQH]RGSRYHGDO
1DVWDYHQLH
ýDVXNRQþHQLDWHSHOQHM~SUDY\MHPRåQpSRVXQ~Ģ
VSlĢPD[LPiOQHRKRGtQDPLQ~W
3UtNODGQDREUi]NX1DVWDYHQiGREDWUYDQLDMH
PLQ~WDSRNUPPiE\ĢKRWRYêRKRGLQH

3UH]PHQXþDVXXNRQþHQLDQDMVN{UWODþLGORP
VWDUWVWRS O SUHUXãWHSUHYiG]NXDGYDNUiWNOHSQLWHQD
SROH V. ýDVXNRQþHQLDMH]YêUD]QHQêELHORDP{åHWH
KRNHG\NRĐYHN]PHQLĢSRPRFRXRWRþQpKRYROLþD O
$NFKFHWH]UXãLĢþDVXNRQþHQLDQDVWDYWHKR]QRYXQD
QXORY~KRGQRWX7ODþLGORPVWDUWVWRS O P{åHWHSULDPR
VSXVWLĢQDVWDYHQ~GREXWUYDQLD
8SR]RUQHQLH ýDVXNRQþHQLDP{åHWH]PHQLĢLED
YSUtSDGHåHGREDWUYDQLDHãWHQHXSO\QXOD
9êVOHGRNYDUHQLDE\XåQH]RGSRYHGDO

 1DVWDYWHGUXKSUHYiG]N\DWHSORWXDOHERVWXSHĖ
 1DVWDYWHGREXWUYDQLD
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QDVWDYLĢNHG\NRĐYHNLNHćMHVSRWUHELþY\SQXWê0i
YODVWQêVLJQiOWDNåHUR]SR]QiWHþLXSO\QXOþDVEXGtND
DOHERQDVWDYHQiGREDWUYDQLD
1DVWDYHQLH
ýDVEXGtND]DþtQDYåG\QDKRGQRWHQXODPLQ~W
ýtPY\ããLDMHKRGQRWDWêPYlþãLHV~þDVRYpNURN\SUL
QDVWDYHQt
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2YOiGDFtSDQHOMH]DEORNRYDQêDQLHMHPRåQpY\NRQDĢ
åLDGQHQDVWDYHQLD-HGLQHMHPRåQpVSRWUHELþY\SQ~Ģ
WODþLGORPRQRII ¬

-HPRåQpQDVWDYLĢPD[LPiOQHKRGtQ
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1DGLVSOHMLMHþDVEXGtND]YêUD]QHQêELHOR

 2WRþQêPYROLþRPQDVWDYWHþDVEXGtND
 3UHVSXVWHQLHNOHSQLWHQDSROHW 

8SR]RUQHQLH 3RQLHNRĐNêFKVHNXQGiFKVD
EXGtNDXWRPDWLFN\VSXVWt
ýDVQDEXGtNX]DþQHSO\Q~Ģ
%XGtN]RVWDQH]REUD]HQêQDGLVSOHMLLNHćMHVSRWUHELþ
Y\SQXWê3ULEHåQHMSUHYiG]NHV~QDVWDYHQLDWHMWR
SUHYiG]N\YSRSUHGt$NNOHSQHWHQDSROH W]REUD]tVD
QDQLHNRĐNRVHN~QGþDVEXGtND
+QHćDNRþDVXSO\QLH]D]QLHVLJQiODQDGLVSOHML
VDREMDYtXSR]RUQHQLH6\PEROXåQHVYLHWL
7LS $NVDY]ĢDKXMHQDVWDYHQêþDVEXGtNDQD
SUHYiG]NXVSRWUHELþDSRXåLWHGREXWUYDQLDýDVMH
YLGLWHĐQêYSRSUHGtDVSRWUHELþVDDXWRPDWLFN\Y\SQH
=PHQDD]UXãHQLH
3RNLDĐFKFHWH]PHQLĢþDVEXGtNDNOHSQLWHQDSROH W.
ýDVEXGtNDMH]YêUD]QHQêELHORDP{åHWHKR
NHG\NRĐYHN]PHQLĢSRPRFRXRWRþQpKRYROLþD
3RNLDĐFKFHWHEXGtN]UXãLĢY\QXOXMWHþDVEXGtND3R
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P{åHWHWLHWRQDVWDYHQLD]PHQLĢ

ýDVGREHKXYHQWLOiWRUD
7HOHVNRSLFNêYêVXY
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1DGLVSOHMLVD]REUD]LDSRN\Q\NSULHEHKX
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$NMH]iNODGQpQDVWDYHQLHSUtVOXãQHXSUDYHQpMHUHåLP
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?nu t saw , negnurö tS

2GVWUDĖRYDQLHSRU~FKVYRMSRPRFQH
7HFKQLFNpSRUXFK\QDVSRWUHELþLP{åHWHþDVWRĐDKNR
RGVWUiQLĢVDPL
3RNLDĐVDSRNUPRSWLPiOQHQHSRGDUtQiMGHWHQDNRQFL
QiYRGXQDSRXåLWLHPQRKRWLSRYDSRN\QRYQDQiSUDYX
a Ä7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX³
QDVWUDQH

&K\ED
6SRWUHELþQHIXQJXMH

0RæQiSUtÿLQD
&K\EQiSRLVWND
9êSDGRNHOHNWULFNpKRSU~GX

2GVWUiQHQLHSRN\Q\
6NRQWUROXMWHSRLVWNXYSRLVWNRYHMVNULQNH
6NRQWUROXMWHþLIXQJXMHNXFK\QVNpVYHWORDOHERLQpNXFK\QVNpVSRWUHELþH

1DGLVSOHMLMHÄ6SUDFKH'HXWVFK³
$NMHVSRWUHELþY\SQXWêþDVVD
QHREMDYt

9êSDGRNHOHNWULFNpKRSU~GX
=iNODGQpQDVWDYHQLH
]PHQHQp
9]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFK
MHDNWLYRYDQêSUHGYiG]DFt
UHåLP
2WRþQêYROLþERORP\ORP
XYRĐQHQê

=QRYXQDVWDYWHMD]\NDþDV

6SRWUHELþVDQHRKUHMHQDGLVSOHML
VYLHWLV\PERO P.
2WRþQêYROLþY\SDGRO]XORåHQLD
QDRYOiGDFRPSDQHOL
2WRþQêYROLþVDRWiþDĢDåNR

1HþLVWRW\SRGRWRþQêP
YROLþRP

=QRYXQDVWDYWHMD]\NDþDV
2GSRMWHVSRWUHELþQDNUiWNXGREXRGVLHWH Y\SQLWHSRLVWNXYSRLVWNRYHM
VNULQNH DQiVOHGQHGRPLQ~WGHDNWLYXMWHY]iNODGQêFKQDVWDYHQLDFK
SUHGYiG]DFtUHåLP
2WRþQêYROLþMHRGQtPDWHĐQê-HGQRGXFKRYORåWHRWRþQêYROLþGR
MHKRXORåHQLDDSULWODþWHKRDå]DNODSQHDP{åHVDRWiþDĢREY\NOêP
VS{VRERP
2WRþQêYROLþMHRGQtPDWHĐQê8YRĐQLWHRWRþQêYROLþWêPåHKRMHGQRGXFKR
Y\WLDKQHWH]XORåHQLD$OHERSULWODþWHRNUDMRWRþQpKRYROLþDWDNåHVD
Y\NORStDMHPRåQpKRĐDKNRXFKRSLĢ
2WRþQêYROLþDMHKRXORåHQLHYVSRWUHELþLRSDWUQHY\þLVWLWHXPêYDFtP
UR]WRNRPDKDQGURX2VXãWHPlNNRXKDQGULþNRX1HSRXåtYDMWHRVWUpDOHER
EU~VQHSURVWULHGN\1HQDPiþDMWHLFKDQLQHSRXåtYDMWHþLVWLDFHSURVWULHGN\
QDULDG
1HY\EHUDMWHRWRþQêYROLþSUtOLãþDVWRDE\MHKRXORåHQLH]RVWDORVWDELOQp

--------

9DURYDQLH

1HEH]SHþHQVWYR]iVDKXHOHNWULFNêPSU~GRP
1HRGERUQpRSUDY\V~QHEH]SHþQp2SUDY\VSRWUHELþD
DYêPHQXSRãNRGHQêFKSUtYRGQêFKNiEORYVPLH
Y\NRQiYDĢYêKUDGQHWHFKQLN]iND]QtFNHKRVHUYLVX
Y\ãNROHQêQDãRXVSRORþQRVĢRX3RNLDĐMHVSRWUHELþ
FK\EQêY\WLDKQLWHVLHĢRY~]iVWUþNX]R]iVXYN\DOHER
Y\SQLWHSRLVWNXYSRLVWNRYHMVNULQNH=DYRODMWHVHUYLV

&K\ERYpKOiVHQLDQDGLVSOHML
$NVDREMDYtQDGLVSOHMLFK\ERYpKOiVHQLHVStVPHQRP
Ä'³DOHERÄ(³QDSU'DOHER(VSRWUHELþ
Y\SQLWHD]QRYX]DSQLWHWODþLGORPRQRII ¬
3RNLDĐLãORRMHGQRUi]RY~SRUXFKXLGHQWLILNiFLD
]PL]QH3RNLDĐVDFK\ERYpKOiVHQLHREMDYt]QRYX
NRQWDNWXMWHVHUYLVDXYHćWHSULWRPSUHVQ~SRGREX
FK\ERYpKRKOiVHQLD

0D[LPiOQDGREDSUHYiG]N\
3RNLDĐQDVSRWUHELþLQH]PHQtWHQDVWDYHQLHQLHNRĐNR
KRGtQVSRWUHELþDXWRPDWLFN\SUHVWDQHRKULHYDĢ=DEUiQL
VDWDNQH~P\VHOQHMWUYDOHMSUHYiG]NH
.HG\MHGRVLDKQXWêPD[LPiOQ\þDVSUHYiG]N\]iYLVtRG
DNWXiOQ\FKQDVWDYHQtGUXKXSUHYiG]N\
0D[LPiOQ\þDVSUHYiG]N\EROGRVLDKQXWê
1DGLVSOHMLVDREMDYtXSR]RUQHQLHåHMHGRVLDKQXWê
PD[LPiOQ\þDVSUHYiG]N\
3UHSRNUDþRYDQLHSUHYiG]N\NOHSQLWHQDĐXERYRĐQpSROH
DOHERRWRþWHRWRþQêPYROLþRP
3RNLDĐVSRWUHELþQHSRWUHEXMHWHY\SQLWHKRWODþLGORP
RQRII¬
7LS$E\QHGRãORNQHåLDGXFHPXY\SQXWLXVSRWUHELþDQDSU
SULGOKRPþDVHSHþHQLDQDVWDYWHGREXWUYDQLD6SRWUHELþ
EXGHKULDĢNêPQHXSO\QLHQDVWDYHQiGREDWUYDQLD



VN

=iND]QtFN\ VHUYLV

9êPHQDåLDURYN\QDKRUQHMVWHQHU~U\QD
SHþHQLH
.HćåLDURYNDYU~UHSUHVWDQHVYLHWLĢMHQXWQpMXY\PHQLĢ
7HSHOQHRGROQpKDORJpQRYpåLDURYN\:9
GRVWDQHWHY]iND]QtFNRPVHUYLVHDOHER
YãSHFLDOL]RYDQêFKSUHGDMQLDFK
+DORJpQRY~åLDURYNXXFKRSWHSRPRFRXVXFKHMKDQGU\
3UHGĎåLVDWDNåLYRWQRVĢåLDURYN\3RXåtYDMWHLEDWLHWR
åLDURYN\

9DURYDQLH
1HEH]SHþHQVWYR]iVDKXHOHNWULFNêPSU~GRP
3ULYêPHQHåLDURYN\YSULHVWRUHQDSHþHQLHV~NRQWDNW\
REMtPN\åLDURYN\SRGSU~GRP3UHGYêPHQRX
Y\WLDKQLWHVLHĢRY~]iVWUþNX]R]iVXYN\DOHERY\SQLWH
SRLVWNXYSRLVWNRYHMVNULQNH

=iND]QtFN\VHUYLV
$NSRWUHEXMHYiãVSRWUHELþRSUDYXREUiĢWHVDQDQiã
VHUYLV9åG\QiMGHPHYKRGQpULHãHQLHDE\
QHGRFKiG]DORN]E\WRþQêPYêMD]GRPVHUYLVQpKR
SHUVRQiOX

t sne i dnednuK

(1UD)'1U
3ULWHOHIRQiWHXYHćWH~SOQpþtVHOQpR]QDþHQLHYêURENX
(1U DYêUREQpþtVOR )'1U DE\VPHYiPPRKOL
SRVN\WQ~ĢNYDOLILNRYDQ~SRPRF9êUREQêãWtWRN
VSUtVOXãQêPLþtVODPLQiMGHWHSRRWYRUHQtGYLHURN
VSRWUHELþD

9DURYDQLH
1HEH]SHþHQVWYRSRSiOHQLD
6SRWUHELþVDVLOQR]DKULHYD1LNG\VDQHGRWêNDMWHKRU~FLFK
SO{FKDOHERRKULHYDFtFKþOiQNRYYRYQ~WRUQRPSULHVWRUH
1HFKDMWHVSRWUHELþ]DNDåGêPY\FKODGQ~Ģ=DEUiĖWHGHĢRP
YSUtVWXSHNVSRWUHELþX
 $E\VWH]DEUiQLOLSRãNRGHQLXSRORåWHGRVWXGHQHMU~U\
XWLHUNX
 9\VNUXWNXMWHVNOHQHQêNU\WVPHURPGRĐDYD REUi]RN 1).
 9\WLDKQLWHåLDURYNX±QHVNUXWNXMWH REUi]RN 2).
1DVDćWHQRY~åLDURYNXGEDMWHSULWRPQDSRORKX
NROtNRYäLDURYNXSHYQH]DWODþWH

1

2

$E\VWHLFKYSUtSDGHSRWUHE\QHPXVHOLGOKRKĐDGDĢ
P{åHWHVL~GDMHVYRMKRVSRWUHELþDDWHOHIyQQHþtVOR
VHUYLVXSR]QDPHQDĢWX
ýYêURENX
(1U

9êUþ )'
1U

=iND]QtFN\VHUYLV 2
0DMWHQDSDPlWLåHQiYãWHYDVHUYLVQpKRWHFKQLNDQLH
MHYSUtSDGHFK\EQHMREVOXK\EH]SODWQiDQLSRþDV
]iUXþQHMOHKRW\
.RQWDNWQp~GDMHYãHWNêFKNUDMtQQiMGHWHYSULORåHQRP
]R]QDPH]iND]QtFN\FKVHUYLVRY



2EMHGQiYNDRSUDY\DSRUDGHQVWYRSULSRUXFKiFK
6.
 =QRYXQDVNUXWNXMWHVNOHQHQêNU\W
 9\EHUWHXWLHUNXD]DSQLWHSRLVWNX

6NOHQHQêNU\W
.HćMHVNOHQHQêNU\WKDORJpQRYHMåLDURYN\SRãNRGHQê
PXVtVDY\PHQLĢ1RYêVNOHQHQêNU\WGRVWDQHWH
Y]iND]QtFNRPVHUYLVH8YHćWHþtVORÄ(³DþtVORÄ)'³
VSRWUHELþD



'{YHUXMWHNRPSHWHQWQRVWLYêUREFX7êPVL]DLVWtWHåH
RSUDYDEXGHY\NRQDQiY\ãNROHQêPLVHUYLVQêPL
WHFKQLNPLNWRUtPDM~NGLVSR]tFLLRULJLQiOQHQiKUDGQp
GLHO\SUHYiãVSRWUHELþ

3RNUP\ VN

33RNUP\
3RPRFRXGUXKXSUHYiG]N\Ä$XWR3LORW³P{åHWH
SULSUDYRYDĢQDMU{]QHMãLHSRNUP\6SRWUHELþ]DYiVViP
VDPRVWDWQH]YROtYlþãLQXQDVWDYHQt

e t hc i reG

8SR]RUQHQLDNSURJUDPRP
ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

9êVOHGRNSHþHQLD]iYLVtRGNYDOLW\SRWUDYtQDGUXKX
QiGRE\3UHRSWLPiOQ\YêVOHGRNSHþHQLDSRXåtYDMWH
LEDSRWUDYLQ\YEH]FK\EQRPVWDYHDPlVRSUiYH
Y\EUDWp]FKODGQLþN\
6SRWUHELþ]YROtRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXDQDVWDYHQLH
þDVXDWHSORW\%XGHWHLEDY\]YDQtDE\VWH]DGDOL
KPRWQRVĢ1DVWDYHQLHKPRWQRVWLPLPRVWDQRYHQpKR
KPRWQRVWQpKRUR]PHG]LDQLHMHPRåQp
3ULSHþHQêFKSRNUPRFKSULNWRUêFK]DYiVY\NRQi
YRĐEXWHSORW\VSRWUHELþP{åHE\ĢXORåHQiWHSORWDDå
&'EDMWHSUHWRQDWRDE\VWHSRXåLOL
GRVWDWRþQHWHSHOQHRGROQ~QiGREX

+QHćDNRGREDWUYDQLDXSO\QLH]D]QLHVLJQiO
6SRWUHELþSUHVWDQHRKULHYDĢ
.HćMHVSRWUHELþKRWRYêY\SQLWHKRWODþLGORPRQRII¬
3RVXQXWLHþDVXXNRQþHQLDSUtSUDY\SRNUPX
3RXSO\QXWtGRE\WUYDQLDP{åHWHSULQLHNWRUêFK
SRNUPRFKSRNUDþRYDĢYRYDUHQtDNQLHVWHVYêVOHGNRP
WHSHOQHM~SUDY\HãWHVSRNRMQt
1DGLVSOHMLVDREMDYtRWi]NDþLFKFHWHSRVXQ~ĢþDV
XNRQþHQLDSUtSUDY\SRNUPX$NFKFHWH
SRNUDþRYDĢNOHSQLWHQDWODþLGORVWDUWVWRS O. -H
QDYUKQXWiGREDWUYDQLDNWRU~P{åHWH]PHQLĢ
6WODþWHVWDUWVWRS O SUHVSXVWHQLH
8SR]RUQHQLH 3UHGĎåHQLHGRE\~SUDY\
P{åHWHY\NRQiYDĢĐXERYRĐQHþDVWR
3RNLDĐVWHVYêVOHGNRPSHþHQLDVSRNRMQtNOHSQLWHQD
SROH .
7ODþLGORPRQRII ]DSQXWpY\SQXWp ¬ Y\SQLWHVSRWUHELþ

=REUD]LDVDYiPSRN\Q\QDSUNQiGREHYêãNH
]DVXQXWLDDOHERSULGDQLXWHNXWLQ\SULPlVH1LHNWRUp
SRNUP\MHSRþDVSHþHQLDQXWQpQDSUREUiWLĢDOHER
]DPLHãDĢ7RVDYiP]REUD]tNUiWNRSRVSXVWHQtQD
GLVSOHML9VSUiYQRPRNDPLKXYiVXSR]RUQtDNXVWLFNê
VLJQiO

1DVWDYHQLHQHVNRUãLHKRþDVXXNRQþHQLD
3ULQLHNWRUêFKSRNUPRFKP{åHWHQDVWDYLĢQHVNRUãtþDV
XNRQþHQLD3UHGVSXVWHQtPVSRWUHELþDNOHSQLWHQDSROH
V DRWRþQêPYROLþRPQDVWDYWHþDVGRNRQþHQLDQD
QHVN{U
3RVSXVWHQtVDVSRWUHELþSUHSQHGRY\þNiYDFLHKR
UHåLPXýDVGRNRQþHQLDXåQLHMHPRåQpPHQLĢ

,QIRUPiFLHRYKRGQHMQiGREHDWLS\DWULN\QDSUtSUDYX
QiMGHWHQDNRQFLQiYRGXQDSRXåLWLH

=PHQDDSUHUXãHQLH
3RVSXVWHQtXåQDVWDYHQLHQLHMHPRåQp]PHQLĢ

3HþHQLHSRPRFRXIXQNFLH$XWR3LORW
2WRþQêPYROLþRPSUHFKiG]DMWHYãHWN\SRNUP\DVOHGXMWHDNp
SRNUP\PiWHYRIXQNFLL$XWR3LORWNGLVSR]tFLL

$NFKFHWHSRVWXSSUHUXãLĢY\SQLWHVSRWUHELþWODþLGORP
RQRII ¬ 7ODþLGORPVWDUWVWRS O XåSUHYiG]NX
QHP{åHWHSR]DVWDYLĢ

6N{UDNRYORåtWHSRNUPGRSULHVWRUXQDSHþHQLH
]YiåWHKRDE\VWHPRKOLQDVWDYLĢVSUiYQXKPRWQRVĢ
'REDWUYDQLD]iYLVtRGSRNUPX
DY\SRþtWDQHMKPRWQRVWLDQLHMHPRåQpMXPHQLĢ
 .OHSQLWHQDSROH  

1DGLVSOHMLMHSUYêSRNUP]YêUD]QHQêELHOR

 2WRþQêPYROLþRPQDVWDYWHSRåDGRYDQêSRNUP
 .OHSQLWHQDSROH D

1DGLVSOHMLMHKPRWQRVĢ]YêUD]QHQiELHOR

 2WRþQêPYROLþRPQDVWDYWHKPRWQRVĢSRNUPX

'REDWUYDQLDVDY\SRþtWDDXWRPDWLFN\

 3RWYUćWHWODþLGORPVWDUWVWRS O

2EMDYtVDXSR]RUQHQLHQDSUtVOXãHQVWYRDYêãNX
]DVXQXWLD
 7ODþLGORPVWDUWVWRS O VSXVWLWHVSRWUHELþ
1DGLVSOHMLVD]REUD]XMH]RVWiYDM~FLþDV/tQLD
RKUHYXVDSULSRNUPHQHREMDYt
6SRWUHELþ]DþQHRKULHYDĢ



VN 7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX

-7HVWRYDQpSUH9iV
YQDãRPNXFK\QVNRP
ãW~GLX
7XQiMGHWHYêEHUSRNUPRYDSUHQHYKRGQpQDVWDYHQLD
8NiåHPHYiPNWRUêGUXKRKUHYXDDNiWHSORWDV~
QDMYKRGQHMãLHSUHYiãSRNUP'R]YLHWHVDNWRUp
SUtVOXãHQVWYRPiWHSRXåLĢDGRDNHMYêãN\MHSRWUHEQpKR
]DVXQ~Ģ'RVWDQHWHRGQiVWLS\QDQiGRE\DSUtSUDYX
SRNUPRY

t e t se t eg o i du t shcoK meresnu n i e iS rüF

8SR]RUQHQLH 3ULSHþHQtSRWUDYtQP{åHYU~UHY]QLNDĢ
YRGQiSDUD9iãVSRWUHELþMHYHĐPLHQHUJHWLFN\~VSRUQê
DSULSUHYiG]NHVDYRQGRVWDQHOHQYHĐPLPiORWHSOD
1D]iNODGHY\VRNêFKUR]GLHORYPHG]LWHSORWRXYRYQ~WUL
VSRWUHELþDDYRQNDMãtPLþDVĢDPLVSRWUHELþDVDP{åHQD
GYLHUNDFKRYOiGDFRPSDQHOLDSUHGQêFKVWUDQiFK
VXVHGQpKRQiE\WNX]UiåDĢNRQGHQ]RYDQiYRGD
,GHRSULURG]HQêI\]LNiOQ\MDYNWRUpPXMHPRåQp
þLDVWRþQHSUHGtVĢSUHGKULDWtPDOHERRSDWUQêPRWYRUHQtP
GYLHURN

6LOLNyQRYpIRUP\
3UHGRVLDKQXWLHRSWLPiOQHKRYêVOHGNXSHþHQLD
RGSRU~þDPHWPDYpNRYRYpIRUP\QDSHþHQLH
3RNLDĐQDSULHNWRPXFKFHWHSRXåtYDĢVLOLNyQRYpIRUP\
ULDćWHVD~GDMPLDUHFHSWDPLYêUREFX6LOLNyQRYpIRUP\
V~þDVWRPHQãLHDNRQRUPiOQHIRUP\ÒGDMHRPQRåVWYH
DUHFHSW\VDP{åXOtãLĢ

.ROiþHDGUREQpSHþLYR
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêSRþHWQêPLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHNROiþRYDGUREQpKRSHþLYD9WDEXĐNiFK
VQDVWDYHQtPQiMGHWHRSWLPiOQHQDVWDYHQLDSUHYHĐNp
PQRåVWYRSRNUPRY
5LDćWHVDWLHåSRN\QPLYþDVWLWêNDM~FHMVDN\VQXWLD
FHVWD
3RXåtYDMWHLEDRULJLQiOQHSUtVOXãHQVWYRSUHYiã
VSRWUHELþ-HRSWLPiOQHSULVS{VREHQpSULHVWRUXQD
SHþHQLHDGUXKRPSUHYiG]N\
9êãN\]DVXQXWLD
3RXåtYDMWHXYHGHQpYêãN\]DVXQXWLD
3HþHQLHQDMHGQHM~URYQL
1DSHþHQLHQDMHGQHM~URYQLSRXåtYDMWHQDVOHGXM~FH
YêãN\]DVXQXWLD
Y\VRNpSHþLYRYêãND
ʋ
Qt]NHSHþLYRYêãND
ʋ
3HþHQLHQDYLDFHUêFK~URYQLDFK
3RXåtYDMWH'KRU~FLY]GXFK6~þDVQHYORåHQpSHþLYR
QDSOHFKRFKDOHERYRIRUPiFKQHPXVtE\ĢKRWRYp
YURYQDNRPþDVH
3HþHQLHQDGYRFK~URYQLDFK
XQLYHU]iOQDSDQYLFDYêãND
ʋ
SOHFKQDSHþHQLHYêãND
IRUP\QDURãWH
ʋ
SUYêURãWYêãND
GUXKêURãWYêãND



3HþHQLHQDWURFK~URYQLDFK
SOHFKQDSHþHQLHYêãND
XQLYHU]iOQDSDQYLFDYêãND
SOHFKQDSHþHQLHYêãND

ʋ

3HþHQLHQDãW\URFK~URYQLDFK
URãW\VSDSLHURPQDSHþHQLH
ʋ
SUYêURãWYêãND
GUXKêURãWYêãND
WUHWtURãWYêãND
ãWYUWêURãWYêãND
3RNLDĐSULSUDYXMHWHSRNUP\V~þDVQHP{åHWHXãHWULĢDå
SHUFHQWHQHUJLH3RVWDYWHIRUP\GRU~U\YHGĐDVHED
DOHERXKORSULHþQHQDGVHED
3UtVOXãHQVWYR
'EDMWHQDWRDE\VWHYåG\SRXåLOLVSUiYQHSUtVOXãHQVWYR
DDE\VWHKRGRU~U\]DVXQXOLVSUiYQH
5RãW
5RãW]DVXĖWHRWYRUHQRXVWUDQRXVPHURPNGYLHUNDP
VSRWUHELþDD]DNULYHQtPGROH
8QLYHU]iOQDSDQYLFDDOHERSOHFKQDSHþHQLH
8QLYHU]iOQXSDQYLFXDOHERSOHFKQDSHþHQLH]DVXĖWH
DåQDGRUD]VNRVHQtPNGYLHUNDPVSRWUHELþD
3ULãĢDYQDWêFKNROiþRFKSRXåtYDMWHXQLYHU]iOQX
SDQYLFXDE\YSUtSDGHSUHWHþHQLDãĢDY\QHGRãOR
N]QHþLVWHQLXSULHVWRUXQDSHþHQLH
)RUP\QDSHþHQLH
1DMYKRGQHMãLHV~WPDYpNRYRYpIRUP\QDSHþHQLH
3ULSRXåLWtELHO\FKSOHFKRYêFKIRULHPNHUDPLFNêFK
IRULHPDVNOHQHQêFKIRULHPVDSUHGOåXMHþDVSHþHQLD
DSHþLYRQH]KQHGQHURYQRPHUQH3RNLDĐFKFHWHSLHFĢ
YWêFKWRIRUPiFKDSRXåLĢKRUQêGROQêRKUHY]DVXĖWH
IRUPXGRYêãN\
3DSLHUQDSHþHQLH
3RXåtYDMWHLEDSDSLHUQDSHþHQLHNWRUêMHYKRGQê
QD]YROHQ~WHSORWX9åG\RGVWULKQLWHVSUiYQX
YHĐNRVĢSDSLHUDQDSHþHQLH

2GSRU~þDQpKRGQRW\QDVWDYHQLD
9WDEXĐNHQiMGHWHRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXSUHU{]QH
NROiþHDGUREQpSHþLYR7HSORWDDþDVSHþHQLD]iYLVLD
RGYODVWQRVWtDPQRåVWYDFHVWD3UHWRV~WXXYHGHQp
UR]SlWLDQDVWDYHQLD1DMVN{UY\VN~ãDMWHQLåãLHKRGQRW\
3ULQLåãHMWHSORWHGRVLDKQHWHURYQRPHUQHMãLH]KQHGQXWLH
9SUtSDGHSRWUHE\QDEXG~FHQDVWDYWHY\ããLXKRGQRWX
8SR]RUQHQLH 9\ããRXWHSORWRXQLHMHPRåQpVNUiWLĢ
þDVSHþHQLD.ROiþHDOHERGUREQpSHþLYRE\EROL
KRWRYpOHQ]YRQNXDOHYRYQ~WULE\EROLQHGRSHþHQp
+RGQRW\QDVWDYHQLDSODWLDSUHYORåHQLHSRNUPXGR
VWXGHQHMU~U\8ãHWUtWHWDNDåSHUFHQWHQHUJLH3UL
SUHGKULDWtVDXYHGHQpþDV\SHþHQLDVNUiWLDRQLHNRĐNR
PLQ~W
3ULQLHNWRUêFKSRNUPRFKMHSUHGKULDWLHQXWQpYWRP
SUtSDGHMHWRXYHGHQpYWDEXĐNH

7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX VN
3RNLDĐFKFHWHSLHFĢSRGĐDYODVWQpKRUHFHSWXULDćWHVD
SRGĐDSRGREQpKRSHþLYDYWDEXĐNHĆDOãLHLQIRUPiFLH
QiMGHWHYþDVWL7LS\QDNROiþHDGUREQpSHþLYRQDNRQFL
WDEXĐN\VQDVWDYHQtP

3RXåLWpGUXK\RKUHYX
ʋ
 'KRU~FLY]GXFK
ʋ
 KRUQêGROQêRKUHY
ʋ
 VWXSHĖSL]]D

3UtVOXãHQVWYRNWRUpQHSRXåtYDWHY\EHUWH]U~U\
'RVLDKQHWHWDNRSWLPiOQ\YêVOHGRNSHþHQLDDXãHWUtWH
DåSHUFHQWHQHUJLH
3RNUP

3UtVOXãHQVWYRQiGRED

9êãND
'UXK 7HSORWDY&ýDVWUYDQLD
YPLQ
]DVXQXWLD RKUHYX

.ROiÿHYRIRUPH
7UHQêNROiþMHGQRGXFKê
7UHQêNROiþMHGQRGXFKê~URYQH
7UHQêNROiþMHPQê
2YRFQêNROiþ]WUHQpKRFHVWDMHPQê

YHQFRYiSR]GĎåQDIRUPD
YHQFRYiSR]GĎåQDIRUPD
YHQFRYiSR]GĎåQDIRUPD
EiERYNRYiIRUPD





















WRUWRYiIRUPD
RWYiUDFLDIRUPDFP













SOHFKQDSL]]X
NROiþRYiIRUPDELHO\SOHFK
EiERYNRYiIRUPD
RWYiUDFLDIRUPDFP
WRUWRYiIRUPD
RWYiUDFLDIRUPDFP
RWYiUDFLDIRUPDFP

































SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD










.UHKNpFHVWRVRVXFKRXKRUQRXYUVWYRX
SOHFKQDSHþHQLH

.UHKNpFHVWRVRVXFKRXKRUQRX
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
YUVWYRX~URYQH
.UHKNpFHVWRVRãĢDYQDWRXKRUQRXYUVWYRXXQLYHU]iOQDSDQYLFD

âYDMþLDUVN\NROiþ
XQLYHU]iOQDSDQYLFD

.\VQXWêNROiþVRVXFKRXKRUQRXYUVWYRX
XQLYHU]iOQDSDQYLFD


.\VQXWêNROiþVRVXFKRXKRUQRXYUVWYRX
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
~URYQH
.\VQXWêNROiþVRãĢDYQDWRXKRUQRXYUVWYRX
XQLYHU]iOQDSDQYLFD

.\VQXWêNROiþVRãĢDYQDWRXKRUQRXYUVWYRX
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
~URYQH
9LDQRþNDN\VQXWêYHQLHF
SOHFKQDSHþHQLH

3LãNyWRYiUROiGD
SOHFKQDSHþHQLH









































âWyOD]JP~N\
6ODGNê]iYLQ
=iYLQ]PUD]HQê
'UREQpSHÿLYR
'UREQpSHþLYR
'UREQpSHþLYR
'UREQpSHþLYR~URYQH
'UREQpSHþLYR~URYQH













SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
















SOHFKQDPXIILQ\
SOHFK\QDPXIILQ\










7RUWRYêNRUSXV]WUHQpKRFHVWD
2YRFQiDOHERWYDURKRYiWRUWDVNRUSXVRP
]NUHKNpKRFHVWD
âYDMþLDUVN\NROiþ
)UDQF~]VN\NROiþ WDUWH
.\VQXWiEiERYND
.\VQXWpNROiþH
3LãNyWRYêNRUSXVYDMFLD
3LãNyWRYiWRUWDYDMFLD
3LãNyWRYiWRUWDYDMHF
.ROiÿHQDSOHFKX
7UHQêNROiþVKRUQRXYUVWYRX
7UHQêNROiþ~URYQH

0XIILQ\
0XIILQ\~URYQH
* 3UHGKULDĢ

SOHFKQDSHþHQLH
XQLYHU]iOQDSDQYLFD
XQLYHU]iOQDSDQYLFD










VN 7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX
3UtVOXäHQVWYRQiGRED

3RNUP

9êãND
'UXK
]DVXQXWLD RKUHYX

'UREQpN\VQXWpSHþLYR
'UREQpN\VQXWpSHþLYR~URYQH
3HþLYR]OtVWNRYpKRFHVWD
3HþLYR]OtVWNRYpKRFHVWD~URYQH
3HþLYR]OtVWNRYpKRFHVWD~URYQH
3HþLYR]OtVWNRYpKRFHVWD~URYQH


SOHFKQDSHþHQLH
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
URãW\
5+3+2+1

3HþLYR]RGSDĐRYDQpKRFHVWD
3HþLYR]RGSDĐRYDQpKRFHVWD~URYQH
3ĐXQGURYpSHþLYR

SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH


6XäLHQN\
6WULHNDQpSHþLYR
6WULHNDQpSHþLYR
6WULHNDQpSHþLYR~URYQH
6WULHNDQpSHþLYR~URYQH
&XNURYLQN\
&XNURYLQN\~URYQH
&XNURYLQN\~URYQH
3HQRYpFXNURYLQN\

SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH




SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH

SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD

3HQRYpFXNURYLQN\~URYQH
0DNUyQN\
0DNUyQN\~URYQH
0DNUyQN\~URYQH
* 3UHGKULDĢ

7HSORWD 'REDWUYDQLD
YPLQ
Y&










































































7LS\QDNROiþHDGUREQpSHþLYR
&KFHWH]LVWLĢþLMHNROiþ
SUHSHþHQê
.ROiþÄVSDGQH³

3LFKQLWHãSDMĐRXGRNROiþDYPLHVWHNGHMHQDMY\ããt3RNLDĐVDQDĖXFHVWRQHSULOHStMHNROiþKRWRYê

.ROiþY\EHKROXSURVWUHGYHĐPLGR
YêãN\DQDRNUDMRFKMHQLåãt

9\PDåWHOHQGQRRWYiUDFHMIRUP\3RXSHþHQtNROiþRSDWUQHXYRĐQLWHQRåRP

âĢDYD]RYRFLDSUHWHNi
'UREQpSHþLYRVDSULSHþHQtOHSt
NVHEH

1DMEOLåãLHSRXåLWHXQLYHU]iOQXSDQYLFX
.~VN\SHþLYDE\RGVHEDPDOLE\ĢY]GLDOHQpFFDFP0DM~WDNGRVWDWRNPLHVWDDE\PRKOLGREUH
]YlþãLĢVYRMREMHPDRSLHFĢVD]RYãHWNêFKVWUiQ

.ROiþMHSUtOLãVXFKê
.ROiþMHFHONRYRSUtOLãVYHWOê

1DVWDYWHR&Y\ããLXWHSORWXDVNUiĢWHþDVSHþHQLD
3RNLDĐVWH]YROLOLVSUiYQXYêãNX]DVXQXWLDDVSUiYQHSUtVOXãHQVWYRYSUtSDGHSRWUHE\]YêãWHWHSORWX
DOHERSUHGĎåWHþDVSHþHQLD
1DEXG~FHKR]DVXĖWHRMHGQX~URYHĖY\ããLH

.ROiþMHKRUHSUtOLãVYHWOêDOH
]RVSRGXSUtOLãWPDYê
.ROiþMHKRUHSUtOLãWPDYêDOH
]RVSRGXSUtOLãVYHWOê

1DEXG~FHSRXåLWHPHQHMWHNXWLQ\$OHERQDVWDYWHR&QLåãLXWHSORWXDSUHGĎåWHþDVSHþHQLD
'RGUåXMWHSUtVDG\DSRN\Q\QDSUtSUDYXXYHGHQpYUHFHSWH

1DEXG~FHKR]DVXĖWHRMHGQX~URYHĖQLåãLH=YRĐWHQLåãLXWHSORWXDSUHGĎåWHþDVSHþHQLD

.ROiþYRNU~KOHMDOHERYSRGOKRYDVWHM )RUPXQDSHþHQLHQHVWDYWHDåN]DGQHMVWHQHDOHGRSURVWUHGSUtVOXãHQVWYD
IRUPHMHY]DGXSUtOLãWPDYê
.ROiþMHFHONRYRSUtOLãWPDYê



)RUPXQDSHþHQLHQHVWDYWHDåN]DGQHMVWHQHDOHGRSURVWUHGSUtVOXãHQVWYD

7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX VN
3HþLYRKQHGQH
QHURYQRPHUQH

=YRĐWHRQLHþRQLåãLXWHSORWX
,SUHþQLHYDM~FLSDSLHUQDSHþHQLHP{åHPDĢYSO\YQDFLUNXOiFLXY]GXFKX9åG\RGVWULKQLWHVSUiYQXYHĐNRVĢ
SDSLHUDQDSHþHQLH
'EDMWHQDWRDE\IRUPDQDSHþHQLHQHVWiODSULDPRSUHGRWYRUPLY]DGQHMVWHQHU~U\
3ULSHþHQtGUREQpKRSHþLYDE\MHGQRWOLYpN~VN\PDOLPDĢURYQDN~YHĐNRVĢDKU~ENX
3LHNOLVWHQDYLDFHUêFK~URYQLDFK
3ULSHþHQtQDYLDFHUêFK~URYQLDFKSRXåtYDMWHYåG\'KRU~FLY]GXFK6~þDVQHYORåHQpSHþLYRQD
3HþLYRQDKRUQRPSOHFKXMHWPDYãLH SOHFKRFKDOHERYRIRUPiFKQHPXVtE\ĢKRWRYpYURYQDNRPþDVH
DNRQDVSRGQRP
.ROiþY\]HUiGREUHDOHYR
YQ~WULMHQHGRSHþHQê

3HþWHRQLHþRGOKãLHSULQLåãHMWHSORWHDYSUtSDGHSRWUHE\SULGDMWHPHQHMWHNXWLQ\3ULNROiþRFKVR
ãĢDYQDWRXKRUQRXYUVWYRXQDMSUYSUHGSHþWHNRUSXV3RV\SWHKRPDQGĐDPLDOHERVWU~KDQNRXDSRWRP
SULGDMWHKRUQ~YUVWYX

.ROiþQLHMHPRåQpY\NORSLĢ

1HFKDMWHNROiþSRXSHþHQtHãWHDåPLQ~WY\FKODGQ~Ģ3RNLDĐKRDQLSRWRPQLHMHPRåQpY\NORSLĢ
RSDWUQHKRQDRNUDMLXYRĐQLWHQRåRP=QRYXIRUPXREUiĢWHDQLHNRĐNRNUiWQDĖXSRORåWHVWXGHQ~PRNU~
KDQGUX1DEXG~FHIRUPXY\PDåWHWXNRPDY\V\SWHVWU~KDQNRX

&KOLHEDåHPOH
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêSRþHWQêPLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHFKOHEDDåHPOt9WDEXĐNiFKVQDVWDYHQtP
QiMGHWHRSWLPiOQHQDVWDYHQLHSUHYHĐNpPQRåVWYR
SRNUPRY
5LDćWHVDWLHåSRN\QPLYþDVWLWêNDM~FHMVDN\VQXWLD
FHVWD
3RXåtYDMWHLEDRULJLQiOQHSUtVOXãHQVWYRSUHYiã
VSRWUHELþ-HRSWLPiOQHSULVS{VREHQpSUHSULHVWRUQD
SHþHQLHDGUXK\SUHYiG]N\
9êãN\]DVXQXWLD
3RXåtYDMWHXYHGHQpYêãN\]DVXQXWLD
3HþHQLHQDMHGQHM~URYQL
1DSHþHQLHQDMHGQHM~URYQLSRXåtYDMWHQDVOHGXM~FH
YêãN\]DVXQXWLD
Y\VRNpSHþLYRYêãND
ʋ
Qt]NHSHþLYRYêãND
ʋ
3HþHQLHQDGYRFK~URYQLDFK
3RXåtYDMWH'KRU~FLY]GXFK6~þDVQHYORåHQpSHþLYR
QDSOHFKRFKDOHERYRIRUPiFKQHPXVtE\ĢKRWRYp
YURYQDNRPþDVH
XQLYHU]iOQDSDQYLFDYêãND
ʋ
SOHFKQDSHþHQLHYêãND
IRUP\QDURãWH
ʋ
SUYêURãWYêãND
GUXKêURãWYêãND
3RNLDĐSULSUDYXMHWHSRNUP\V~þDVQHP{åHWHXãHWULĢDå
SHUFHQWHQHUJLH3RVWDYWHIRUP\GRU~U\YHGĐDVHED
DOHERXKORSULHþQHQDGVHED

)RUP\QDSHþHQLH
1DMYKRGQHMãLHV~WPDYpNRYRYpIRUP\QDSHþHQLH
3ULSRXåLWtELHO\FKSOHFKRYêFKIRULHPNHUDPLFNêFK
IRULHPDVNOHQHQêFKIRULHPVDSUHGOåXMHþDVSHþHQLD
DSHþLYRQH]KQHGQHURYQRPHUQH3RNLDĐFKFHWHSLHFĢ
YWêFKWRIRUPiFKDSRXåLĢKRUQêGROQêRKUHY]DVXĖWH
IRUPXGRYêãN\
3DSLHUQDSHþHQLH
3RXåtYDMWHLEDSDSLHUQDSHþHQLHNWRUêMHYKRGQê
QD]YROHQ~WHSORWX9åG\RGVWULKQLWHVSUiYQX
YHĐNRVĢSDSLHUDQDSHþHQLH
=PUD]HQpSRWUDYLQ\
1HSRXåtYDMWH]PUD]HQpSRWUDYLQ\VKUXERXQiPUD]RX
2GVWUiĖWH]SRNUPXĐDG
=PUD]HQpSRWUDYLQ\P{åXE\ĢSUHGSHþHQp
QHURYQRPHUQH=KQHGQXWLHSRXSHþHQtSRWRPEXGHWLHå
QHURYQRPHUQp
2GSRU~þDQpKRGQRW\QDVWDYHQLD
9WDEXĐNHQiMGHWHRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXSUHU{]QH
FKOHE\DåHPOH7HSORWDDþDVSHþHQLD]iYLVLDRG
YODVWQRVWtDPQRåVWYDFHVWD3UHWRV~WXXYHGHQp
UR]SlWLDQDVWDYHQLD1DMVN{UY\VN~ãDMWHQLåãLHKRGQRW\
3ULQLåãHMWHSORWHGRVLDKQHWHURYQRPHUQHMãLH]KQHGQXWLH
9SUtSDGHSRWUHE\QDEXG~FHQDVWDYWHY\ããLXKRGQRWX
8SR]RUQHQLH 9\ããRXWHSORWRXQLHMHPRåQpVNUiWLĢ
þDVSHþHQLD&KOLHEDåHPOHE\EROLKRWRYpOHQ
]YRQNXDOH YQ~WULE\EROLQHGRSHþHQp

3UtVOXãHQVWYR
'EDMWHQDWRDE\VWHYåG\SRXåLOLVSUiYQHSUtVOXãHQVWYR
DDE\VWHKRGRU~U\]DVXQXOLVSUiYQH

+RGQRW\QDVWDYHQLDSODWLDSUHYORåHQLHSRNUPXGR
VWXGHQHMU~U\8ãHWUtWHWDNDåSHUFHQWHQHUJLH3UL
SUHGKULDWtVDXYHGHQpþDV\SHþHQLDVNUiWLDRQLHNRĐNR
PLQ~W

5RãW
5RãW]DVXĖWHRWYRUHQRXVWUDQRXVPHURPNGYLHUNDP
VSRWUHELþDD]DNULYHQtPGROH

3ULQLHNWRUêFKSRNUPRFKMHSUHGKULDWLHQXWQpYWRP
SUtSDGHMHWRXYHGHQpYWDEXĐNH1LHNWRUpSRNUP\VD
SRGDULDQDMOHSãLHNHćLFKSHþLHWHYQLHNRĐNêFK
NURNRFK7LHV~XYHGHQpYWDEXĐNH

8QLYHU]iOQDSDQYLFDDOHERSOHFKQDSHþHQLH
8QLYHU]iOQXSDQYLFXDOHERSOHFKQDSHþHQLH]DVXĖWH
DåQDGRUD]VNRVHQtPNGYLHUNDPVSRWUHELþD



VN 7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX
+RGQRW\QDVWDYHQLDSUHFHVWRQDFKOLHESODWLDWDNSUH
FHVWRQDSOHFKXQDSHþHQLHDNRDMSUHFHVWR
YSRGOKRYDVWHMIRUPH
3RNLDĐFKFHWHSLHFĢSRGĐDYODVWQpKRUHFHSWXULDćWHVD
SRGĐDSRGREQpKRSHþLYDYWDEXĐNH
3UtVOXãHQVWYRNWRUpQHSRXåtYDWHY\EHUWH]U~U\
'RVLDKQHWHWDNRSWLPiOQ\YêVOHGRNSHþHQLDDXãHWUtWH
DåSHUFHQWHQHUJLH

3RNUP

&KOLHE
%LHO\FKOLHEJ
äLWQRSãHQLþQêFKOLHENJ
äLWQRSãHQLþQêFKOLHENJ
&HOR]UQQêFKOLHENJ
&KOHERYiSODFND

3UtVOXãHQVWYR

3R]RU
'RKRU~FHMU~U\QLNG\QHOHMWHYRGXDQHVWDYDMWHQiGRE\
VYRGXQDGQRU~U\6WULHGDQtPWHSO{WE\VDPRKRO
SRãNRGLĢVPDOW
3RXåLWpGUXK\RKUHYX
 'KRU~FLY]GXFK
ʋ
 KRUQêGROQêRKUHY
ʋ
 JULOVFLUNXOiFLRXY]GXFKX
ʋ
YHĐNRSORãQêJULO
ʋ
 VWXSHĖSL]]D
ʋ

9êãND
'UXK
]DVXQXWLD RKUHYX


































































































SRGOKRYDVWiIRUPD






XQLYHU]iOQDSDQYLFD
XQLYHU]iOQDSDQYLFD





XQLYHU]iOQDSDQYLFDDOHERSRGOKRYDVWiIRUPD 

XQLYHU]iOQDSDQYLFD

åHPOH
äHPOHDOHEREDJHW\QDUR]SHNDQLH

XQLYHU]iOQDSDQYLFD
SUHGSHþHQp
äHPOHVODGNpþHUVWYp
SOHFKQDSHþHQLH

äHPOHVODGNpþHUVWYp~URYQHSOHFKQDSHþHQLHXQLYHU]iOQDSDQYLFD
SOHFKQDSHþHQLH
äHPOHþHUVWYp

XQLYHU]iOQDSDQYLFD
%DJHWDSUHGSHþHQiFKODGHQi

åHPOH]PUD]HQp
äHPOHDOHEREDJHW\QDUR]SHNDQLH
XQLYHU]iOQDSDQYLFD
SUHGSHþHQp
/~KRYDQpSHþLYRVXURYpSRORWRYDU\XQLYHU]iOQDSDQYLFD
&URLVVDQW\VXURYpSRORWRYDU\
XQLYHU]iOQDSDQYLFD
+ULDQN\
=DSHþHQpKULDQN\NV
URãW
=DSHþHQpKULDQN\NV
URãW
2SHþHQpKULDQN\ EH]SUHGKULDWLD URãW
* 3UHGKULDĢ

3L]]DTXLFKHDSLNDQWQpNROiþH
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêSRþHWQêPLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHSL]]HTXLFKHDSLNDQWQêFKNROiþRY9WDEXĐNiFK
VQDVWDYHQtPQiMGHWHRSWLPiOQHQDVWDYHQLHSUHYHĐNp
PQRåVWYRSRNUPRY
5LDćWHVDWLHåSRN\QPLYþDVWLWêNDM~FHMVDN\VQXWLD
FHVWD
3RXåtYDMWHLEDRULJLQiOQHSUtVOXãHQVWYRSUHYiã
VSRWUHELþ-HRSWLPiOQHSULVS{VREHQpSUHSULHVWRUQD
SHþHQLHDGUXK\SUHYiG]N\
9êãN\]DVXQXWLD
3RXåtYDMWHXYHGHQpYêãN\]DVXQXWLD



7HSORWD 6WXSHĖ ýDVWUYDQLD
JULORYDQLD YPLQ
Y&

3HþHQLHQDMHGQHM~URYQL
1DSHþHQLHQDMHGQHM~URYQLSRXåtYDMWHQDVOHGXM~FH
YêãN\]DVXQXWLD
Y\VRNpSHþLYRYêãND
ʋ
Qt]NHSHþLYRYêãND
ʋ
3HþHQLHQDYLDFHUêFK~URYQLDFK
3RXåtYDMWH'KRU~FLY]GXFK6~þDVQHYORåHQp
SHþLYRQDSOHFKRFKDOHERYRIRUPiFKQHPXVtE\Ģ
KRWRYpYURYQDNRPþDVH
3HþHQLHQDGYRFK~URYQLDFK
XQLYHU]iOQDSDQYLFDYêãND
ʋ
SOHFKQDSHþHQLHYêãND
IRUP\QDURãWH
ʋ
SUYêURãWYêãND
GUXKêURãWYêãND

7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX VN
3HþHQLHQDãW\URFK~URYQLDFK
URãW\VSDSLHURPQDSHþHQLH
ʋ
SUYêURãWYêãND
GUXKêURãWYêãND
WUHWtURãWYêãND
ãWYUWêURãWYêãND
3RNLDĐSULSUDYXMHWHSRNUP\V~þDVQHP{åHWHXãHWULĢDå
SHUFHQWHQHUJLH3RVWDYWHIRUP\GRU~U\YHGĐD
VHEDDOHERYHUWLNiOQHQDGVHED

=PUD]HQpSRWUDYLQ\
1HSRXåtYDMWH]PUD]HQpSRWUDYLQ\VKUXERXQiPUD]RX
2GVWUiĖWH]SRNUPXĐDG
=PUD]HQpSRWUDYLQ\P{åXE\ĢSUHGSHþHQp
QHURYQRPHUQH=KQHGQXWLHSRXSHþHQtSRWRPEXGHWLHå
QHURYQRPHUQp

3UtVOXãHQVWYR
'EDMWHQDWRDE\VWHYåG\SRXåLOLVSUiYQHSUtVOXãHQVWYR
DDE\VWHKRGRU~U\]DVXQXOLVSUiYQH

2GSRU~þDQpKRGQRW\QDVWDYHQLD
9WDEXĐNHQiMGHWHRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXSUHU{]QH
SRNUP\7HSORWDDþDVSHþHQLD]iYLVLDRGYODVWQRVWt
DPQRåVWYDFHVWD3UHWRV~WXXYHGHQpUR]SlWLD
QDVWDYHQLD1DMVN{UY\VN~ãDMWHQLåãLHKRGQRW\3ULQLåãHM
WHSORWHGRVLDKQHWHURYQRPHUQHMãLH]KQHGQXWLH
9SUtSDGHSRWUHE\QDEXG~FHQDVWDYWHY\ããLXKRGQRWX

5RãW
5RãW]DVXĖWHRWYRUHQRXVWUDQRXVPHURPNGYLHUNDP
VSRWUHELþDD]DNULYHQtPGROH

8SR]RUQHQLH 9\ããRXWHSORWRXQLHMHPRåQpVNUiWLĢ
þDVSHþHQLD3RNUPE\EROKRWRYêOHQ]YRQNXDOHYR
YQ~WULE\EROQHGRSHþHQê

8QLYHU]iOQDSDQYLFDDOHERSOHFKQDSHþHQLH
8QLYHU]iOQXSDQYLFXDOHERSOHFKQDSHþHQLH]DVXĖWH
DåQDGRUD]VNRVHQtPNGYLHUNDPVSRWUHELþD
1DSL]]XVERKDWRXREORKRXSRXåtYDMWH
XQLYHU]iOQXSDQYLFX

+RGQRW\QDVWDYHQLDSODWLDSUHYORåHQLHSRNUPXGR
VWXGHQHMU~U\8ãHWUtWHWDNDåSHUFHQWHQHUJLH3UL
SUHGKULDWtVDXYHGHQpþDV\SHþHQLDVNUiWLDRQLHNRĐNR
PLQ~W
3ULQLHNWRUêFKSRNUPRFKMHSUHGKULDWLHQXWQpYWRP
SUtSDGHMHWRXYHGHQpYWDEXĐNH
3RNLDĐFKFHWHSLHFĢSRGĐDYODVWQpKRUHFHSWXULDćWHVD
SRGĐDSRGREQpKRSHþLYDYWDEXĐNH

)RUP\QDSHþHQLH
1DMYKRGQHMãLHV~WPDYpNRYRYpIRUP\QDSHþHQLH
3ULSRXåLWtELHO\FKSOHFKRYêFKIRULHPNHUDPLFNêFK
IRULHPDVNOHQHQêFKIRULHPVDSUHGOåXMHþDVSHþHQLD
DSHþLYRQH]KQHGQHURYQRPHUQH3RNLDĐFKFHWHSLHFĢ
YWêFKWRIRUPiFKDSRXåLĢKRUQêGROQêRKUHY]DVXĖWH
IRUPXGRYêãN\
3DSLHUQDSHþHQLH
3RXåtYDMWHLEDSDSLHUQDSHþHQLHNWRUêMHYKRGQê
QD]YROHQ~WHSORWX9åG\RGVWULKQLWHVSUiYQX
YHĐNRVĢSDSLHUDQDSHþHQLH

3RXåLWpGUXK\RKUHYX
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1iN\SDVXIOp
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêSRþHWQêPLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHQiN\SXDVXIOp9WDEXĐNiFKVQDVWDYHQtPQiMGHWH
RSWLPiOQHQDVWDYHQLHSUHYHĐNpPQRåVWYRSRNUPRY
3RXåtYDMWHLEDRULJLQiOQHSUtVOXãHQVWYRSUHYiã
VSRWUHELþ-HRSWLPiOQHSULVS{VREHQpSUHSULHVWRUQD
SHþHQLHDGUXK\SUHYiG]N\
9êãN\]DVXQXWLD
9åG\SRXåtYDMWHXYHGHQpYêãN\]DVXQXWLD
0{åHWHSLHFĢQDMHGQHM~URYQLYRIRUPiFK
DOHERVXQLYHU]iOQRXSDQYLFRX
)RUP\QDURãWHYêãND
ʋ
8QLYHU]iOQDSDQYLFDYêãND
ʋ
6XIOpP{åHWHSLHFĢWLHåYRYRGQRPN~SHOL
YXQLYHU]iOQRPY\VRNRPSOHFKX8QLYHU]iOQX
SDQYLFX]DVXĖWHGRYêãN\
3RNLDĐSULSUDYXMHWHSRNUP\V~þDVQHP{åHWHXãHWULĢDå
SHUFHQWHQHUJLH)RUP\SRVWDYWHGRU~U\YHGĐD
VHED
3UtVOXãHQVWYR
'EDMWHQDWRDE\VWHYåG\SRXåLOLVSUiYQHSUtVOXãHQVWYR
DDE\VWHKRGRU~U\]DVXQXOLVSUiYQH
5RãW
5RãW]DVXĖWHRWYRUHQRXVWUDQRXVPHURPNGYLHUNDP
VSRWUHELþDD]DNULYHQtPGROH
8QLYHU]iOQDSDQYLFD
8QLYHU]iOQXSDQYLFX]DVXĖWHRSDWUQHDåQDGRUD]
VNRVHQtPNGYLHUNDPVSRWUHELþD

QiGRE\9~]N\FKY\VRNêFKQiGREiFKEXG~SRNUP\
Y\åDGRYDĢYLDFþDVXDEXG~QDKRUQHMVWUDQHWPDYãLH
2GSRU~þDQpKRGQRW\QDVWDYHQLD
9WDEXĐNHQiMGHWHRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXSUHU{]QH
QiN\S\DVXIOp7HSORWDDþDVSHþHQLD]iYLVLDRG
PQRåVWYDDUHFHSWX3UHSHþHQLHQiN\SX]iYLVtRG
YHĐNRVWLQiGRE\DYêãN\QiN\SX3UHWRV~WXXYHGHQp
UR]SlWLDQDVWDYHQLD1DMVN{UY\VN~ãDMWHQLåãLHKRGQRW\
3ULQLåãHMWHSORWHGRVLDKQHWHURYQRPHUQHMãLH]KQHGQXWLH
9SUtSDGHSRWUHE\QDEXG~FHQDVWDYWHY\ããLXKRGQRWX
8SR]RUQHQLH ýDVSHþHQLDQLHMHPRåQpVNUiWLĢY\ããRX
WHSORWRX1iN\SDOHERVXIOpE\EROLKRWRYpOHQQD
SRYUFKXYRYQ~WULE\DOHEROLVXURYp
+RGQRW\QDVWDYHQLDSODWLDSUHYORåHQLHSRNUPXGR
VWXGHQHMU~U\8ãHWUtWHWDNDåSHUFHQWHQHUJLH3UL
SUHGKULDWtVDXYHGHQpþDV\SHþHQLDVNUiWLDRQLHNRĐNR
PLQ~W
3RNLDĐFKFHWHSLHFĢSRGĐDYODVWQpKRUHFHSWXULDćWHVD
SRGĐDSRGREQêFKSRNUPRYYWDEXĐNH
3UtVOXãHQVWYRNWRUpQHSRXåtYDWHY\EHUWH]U~U\
'RVLDKQHWHWDNRSWLPiOQ\YêVOHGRNSHþHQLDDXãHWUtWH
DåSHUFHQWHQHUJLH
3RXåLWpGUXK\RKUHYX
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ʋ
 KRUQêGROQêRKUHY
ʋ
 VWXSHĖSL]]D
ʋ
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URãW
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7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX VN

+\GLQD
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêU{]Q\PLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHK\GLQ\9WDEXĐNiFKVQDVWDYHQtPQiMGHWH
RSWLPiOQHQDVWDYHQLHSUHQLHNWRUpSRNUP\
3HþHQLHQDURãWH
3HþHQLHQDURãWHMHRE]YOiãĢYKRGQpSUHYHĐN~K\GLQX
DOHERYLDFNXVRYV~þDVQH
=DVXĖWHXQLYHU]iOQXSDQYLFXVYORåHQêPURãWRPGR
XYHGHQHMYêãN\]DVXQXWLD'EDMWHQDWRDE\EROURãW
VSUiYQHSRVDGHQêQDXQLYHU]iOQHMSDQYLFL
a Ä3UtVOXãHQVWYR³QDVWUDQH
3RGĐDYHĐNRVWLDGUXKXK\GLQ\QDOHMWHGRXQLYHU]iOQHM
SDQYLFHDå A OYRG\=DFK\WtVDRGNYDSNiYDM~FLWXN
=WRKWRYêSHNXP{åHWHSULSUDYLĢRPiþNX1DY\ãH
Y]QLNQHPHQHMG\PXDU~UD]RVWDQHþLVWHMãLD
3HþHQLHYQiGREiFK
3RXåtYDMWHLEDQiGRE\NWRUpV~YKRGQpQDSRXåLWLH
YU~UHQDSHþHQLH6NRQWUROXMWHþLVDQiGRE\YRMG~GR
U~U\
1DMYKRGQHMãLHV~VNOHQHQpQiGRE\+RU~FHVNOHQHQp
QiGRE\SRVWDYWHQDVXFK~SRGORåNX.HE\EROSRGNODG
PRNUêDOHERVWXGHQêQiGRE\E\PRKOLSUDVNQ~Ģ
/HVNOpSHNiþH]XãĐDFKWLOHMRFHOHDOHERKOLQtNDRGUiåDM~
WHSORDNR]UNDGORDV~SUHWRYKRGQpOHQþLDVWRþQH
+\GLQDVDSHþLHSRPDOãLHDPHQHM]KQHGQH3RXåLWH
Y\ããLXWHSORWXDDOHERGOKãtþDVSHþHQLD
5LDćWHVDSRN\QPLYêUREFXQiGRE\QDSHþHQLH
2WYRUHQpQiGRE\
1DSHþHQLHK\GLQ\SRXåtYDMWHQDMOHSãLHKOERN~IRUPXQD
SHþHQLH3RVWDYWHIRUPXQDURãW3RNLDĐQHPiWHYKRGQ~
QiGREXSRXåLWHXQLYHU]iOQXSDQYLFX
3ULNU\WpQiGRE\
3ULSHþHQtYSULNU\WHMQiGREH]RVWDQHSULHVWRUQDSHþHQLH
SRGVWDWQHþLVWHMãt'EDMWHQDWRDE\PDODSRNULHYND
VSUiYQXYHĐNRVĢDGREUHSULOLHKDOD1iGREXSRVWDYWHQD
URãW
3ULRGNORSHQtSRNULHYN\SRSHþHQtP{åHSU~GLĢYRQYHĐPL
KRU~FDSDUD1DGYLKQLWHSRNULHYNXY]DGXDE\KRU~FD
SDUDXQLNDODVPHURPRGYiãKRWHOD
,YSULNU\WRPSHNiþLMHPRåQpK\GLQXXSLHFĢGR
FKUXPNDYD3RXåLWHSHNiþVRVNOHQHQRXSRNULHYNRX
DQDVWDYWHY\ããLXWHSORWX
*ULORYDQLH
3RþDVJULORYDQLDQHFKDMWHGYLHUNDVSRWUHELþD]DWYRUHQp
1LNG\QHJULOXMWHVRWYRUHQêPLGYLHUNDPLVSRWUHELþD
=DVXĖWHXQLYHU]iOQXSDQYLFXVYORåHQêPURãWRPGR
XYHGHQHMYêãN\]DVXQXWLD=DFK\WtVDRGNYDSNiYDM~FL
WXN'EDMWHQDWRDE\EROURãWVSUiYQHSRVDGHQêQD
XQLYHU]iOQHMSDQYLFL
a Ä3UtVOXãHQVWYR³QDVWUDQH

8SR]RUQHQLH9SUtSDGHJULORYDQLDYHĐPLWXþQêFK
N~VNRYQH]DV~YDMWHXQLYHU]iOQXSDQYLFXSULDPRSRG
URãWDOHGRYêãN\
*ULOXMWHSRNLDĐPRåQRURYQDNpN~VN\VSRGREQRX
KU~ENRXDKPRWQRVĢRX7DNVDRSHþ~URYQRPHUQH
D]RVWDQ~SHNQHãĢDYQDWp*ULORYDQpN~VN\SRORåWH
SULDPRQDURãW
*ULORYDQpN~VN\REUDFDMWHSRPRFRXJULORYDFtFKNOLHãWt
3RNLDĐPlVRSUHSLFKQHWHYLGOLþNRXY\WHþLH]QHKRãĢDYD
DEXGHVXFKp
8SR]RUQHQLH
*ULORYDFLHRKULHYDFLHWHOHVRVDVWiOH]DStQDDY\StQDWR
MHQRUPiOQH$NRþDVWRNWRPXGRFKiG]D]iYLVtRG
QDVWDYHQpKRVWXSĖDJULORYDQLD

ʋ

ʋ

3ULJULORYDQtP{åHY]QLNDĢG\P

2GSRU~þDQpKRGQRW\QDVWDYHQLD
9WDEXĐNHQiMGHWHRSWLPiOQ\GUXKRKUHYXSUHK\GLQX
7HSORWDDþDVSHþHQLD]iYLVLDRGPQRåVWYDYODVWQRVWt
DWHSORW\SRWUDYtQ3UHWRV~WXXYHGHQpUR]SlWLD
QDVWDYHQLD1DMVN{UY\VN~ãDMWHQLåãLHKRGQRW\
9SUtSDGHSRWUHE\QDEXG~FHQDVWDYWHY\ããLXKRGQRWX
+RGQRW\QDVWDYHQLDSODWLDSUHYORåHQLHK\GLQ\EH]SOQN\
SULSUDYHQHMQDSHþHQLHVWHSORWRX]FKODGQLþN\GR
VWXGHQHMU~U\8ãHWUtWHWDNDåSHUFHQWHQHUJLH3UL
SUHGKULDWtVDXYHGHQpþDV\SHþHQLDVNUiWLDRQLHNRĐNR
PLQ~W
9WDEXĐNHQiMGHWH~GDMHSUHK\GLQXVQDYUKQXWRX
KPRWQRVĢRX3RNLDĐFKFHWHSLHFĢK\GLQXVYlþãRX
KPRWQRVĢRXYNDåGRPSUtSDGHSRXåLWHQLåãLXWHSORWX
9SUtSDGHYLDFHUêFKNXVRYVDSULXUþRYDQtþDVXSHþHQLD
ULDćWHSRGĐDKPRWQRVWLQDMĢDåãLHKRNXVD-HGQRWOLYpNXV\
E\PDOLE\ĢSULEOLåQHURYQDNRYHĐNp
9ãHREHFQHSODWtýtPMHK\GLQDYlþãLDWêPQLåãLD
WHSORWDDGOKãtþDVSHþHQLD
+\GLQXSRXSO\QXWtFFD A Då= XYHGHQpKRþDVX
REUiĢWH
8SR]RUQHQLH 3RXåtYDMWHLEDSDSLHUQDSHþHQLHNWRUê
MHYKRGQêQD]YROHQ~WHSORWX9åG\RGVWULKQLWHVSUiYQX
YHĐNRVĢSDSLHUDQDSHþHQLH
7LS\
3ULNDþLFLDOHERKXVLSUHSLFKQLWHNRåXSRGNUtGODPL7DN
ʋ
P{åHY\WHNDĢWXN
3ULNDþDFtFKSUVLDFKQDUHåWHNRåX.DþDFLHSUVLD
ʋ
QHREUDFDMWH
3RNLDĐEXGHWHK\GLQXREUDFDĢSHþWHMXQDMSUYSUVQRX
ʋ
VWUDQRXUHVSVWUDQRXVNRåRXGROH
+\GLQDEXGHRE]YOiãĢGRFKUXPNDYDRSHþHQiSRNLDĐMX
ʋ
NXNRQFXSHþHQLDSRWULHWHPDVORPVODQRXYRGRXDOHER
SRPDUDQþRYRXãĢDYRX
3UtVOXãHQVWYRNWRUpQHSRXåtYDWHY\EHUWH]U~U\
'RVLDKQHWHWDNRSWLPiOQ\YêVOHGRNSHþHQLDDXãHWUtWH
DåSHUFHQWHQHUJLH
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* 3UHGKULDĢ

0lVR
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêSRþHWQêPLGUXKPLRKUHYXQD
SHþHQLHPlVD9WDEXĐNiFKVQDVWDYHQtPQiMGHWH
RSWLPiOQHQDVWDYHQLHSUHYHĐNpPQRåVWYRSRNUPRY
3HþHQLHDGXVHQLH
&KXGpPlVRSRWULWHSRGĐDFKXWLWXNRPDOHERKRREORåWH
SOiWNDPLVODQLQ\
.RåXNUtåRPQDUHåWH3RNLDĐEXGHWHPlVRREUDFDĢ
SHþWHKRQDMSUYNRåRXGROH
.HćMHSHþHQpPlVRKRWRYpPDORE\VDQHFKDĢHãWH
PLQ~WRGSRþtYDĢYRY\SQXWHM]DWYRUHQHMU~UHâĢDYD
VDWDNOHSãLHUR]SUHVWULH3UtSDGQHPlVR]DEDĐWHGR
DOREDOX2GSRU~þDQêþDVQDRGSRþLQXWLHQLHMH
]DSRþtWDQêYXYHGHQRPþDVHSHþHQLD
3HþHQLHQDURãWH
3ULSHþHQtQDURãWHEXGHPlVR]RYãHWNêFK
VWUiQRE]YOiãĢFKUXPNDYp
'RXQLYHU]iOQHMSDQYLFHQDOHMWHSRGĐDYHĐNRVWLDGUXKX
PlVDDå A OYRG\=DFK\WtVDRGNYDSNiYDM~FLWXN
DãĢDYD]PlVD=WRKWRYêSHNXP{åHWHSULSUDYLĢ
RPiþNX1DY\ãHY]QLNQHPHQHMG\PXDU~UD]RVWDQH
þLVWHMãLD
=DVXĖWHXQLYHU]iOQXSDQYLFXVYORåHQêPURãWRPGR
XYHGHQHMYêãN\]DVXQXWLD'EDMWHQDWRDE\EROURãW
VSUiYQHSRVDGHQêQDXQLYHU]iOQHMSDQYLFL
a Ä3UtVOXãHQVWYR³QDVWUDQH
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3HþHQLHDGXVHQLHYQiGREH
3HþHQLHDGXVHQLHYQiGREHMHNRPIRUWQHMãLH3HþHQp
PlVRMHPRåQpYQiGREHĐDKãLH]U~U\Y\EUDĢDRPiþNX
P{åHWHXYDULĢSULDPRYQiGREH
3RXåtYDMWHLEDQiGRE\NWRUpV~YKRGQpQDSRXåLWLH
YU~UHQDSHþHQLH6NRQWUROXMWHþLVDQiGREDGRU~U\
YRMGH
1DMYKRGQHMãLHV~VNOHQHQpQiGRE\+RU~FXVNOHQHQ~
QiGREXSRVWDYWHQDVXFK~SRGORåNX.HE\EROSRGNODG
PRNUêDOHERVWXGHQêQiGREDE\PRKODSUDVNQ~Ģ
.FKXGpPXPlVXSULGDMWHWURFKXWHNXWLQ\9VNOHQHQHM
QiGREHE\PDORE\ĢGQRSRNU\WpGRYêãN\FFD A FP
0QRåVWYRWHNXWLQ\]iYLVtRGGUXKXPlVDDPDWHULiOX
QiGRE\DRGWRKRþLSRXåLMHWHSRNULHYNX3RNLDĐSHþLHWH
PlVRYVPDOWRYDQRPDOHERWPDYRPNRYRYRPSHNiþLMH
SRWUHEQpRQLHþRYLDFWHNXWLQ\DNRYVNOHQHQHMQiGREH
7HNXWLQDYQiGREHVDSULSHþHQtY\SDUXMH9SUtSDGH
SRWUHE\RSDWUQHSULOHMWHWHNXWLQX
/HVNOpSHNiþH]XãĐDFKWLOHMRFHOHDOHERKOLQtNDRGUiåDM~
WHSORDNR]UNDGORDV~SUHWRYKRGQpOHQþLDVWRþQH0lVR
VDSHþLHSRPDOãLHDPHQHM]KQHGQH3RXåLWHY\ããLX
WHSORWXDDOHERGOKãtþDVSHþHQLD
5LDćWHVDSRN\QPLYêUREFXQiGRE\QDSHþHQLH

7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLXVN
2WYRUHQpQiGRE\
1DSHþHQLHPlVDSRXåtYDMWHQDMOHSãLHKOERN~IRUPXQD
SHþHQLH3RVWDYWHIRUPXQDURãW3RNLDĐQHPiWH
YKRGQ~QiGREXSRXåLWHXQLYHU]iOQXSDQYLFX
3ULNU\WpQiGRE\
3ULSHþHQtYSULNU\WHMQiGREH]RVWDQHSULHVWRUQDSHþHQLH
SRGVWDWQHþLVWHMãt'EDMWHQDWRDE\PDODSRNULHYND
VSUiYQXYHĐNRVĢDGREUHSULOLHKDOD1iGREXSRVWDYWHQD
URãW
9]GLDOHQRVĢPHG]LPlVRPDSRNULHYNRXE\PDODE\Ģ
PLQLPiOQHFP0lVRP{åH]YlþãLĢVYRMREMHP
3ULRGNORSHQtSRNULHYN\SRSHþHQtP{åHSU~GLĢYRQYHĐPL
KRU~FDSDUD1DGYLKQLWHSRNULHYNXY]DGXDE\KRU~FD
SDUDXQLNDODVPHURPRGYiãKRWHOD
3UHGGXVHQtPPlVRSRGĐDSRWUHE\YRSUHGRSHþWH$E\
SULGXVHQtY]QLNODRPiþNDSULGDMWHYRGXYtQRRFRW
DSRGREQH'QRQiGRE\E\PDORE\ĢSRNU\WpWHNXWLQRX
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3HþHQpPlVRMHSUtOLãWPDYp
DN{UNDPLHVWDPLVSiOHQiDDOHER
MHPlVRY\VXãHQp

6NRQWUROXMWHYêãNX]DVXQXWLDDWHSORWX1DEXG~FH]YRĐWHQLåãLXWHSORWXDYSUtSDGHSRWUHE\VNUiĢWHþDV
SHþHQLD

.{UNDMHSUtOLãVODEi
3HþHQpPlVRY\]HUiGREUHDOH
RPiþNDMHVSiOHQi
3HþHQpPlVRY\]HUiGREUHDOH
RPiþNDMHSUtOLãVYHWOiDYRGRYi
0lVRVDSULGXVHQtSULSDĐXMH

=YêãWHWHSORWXDOHERSRVNRQþHQtþDVXSHþHQLDNUiWNR]DSQLWHJULO
1DEXG~FHSRXåLWHPHQãLXQiGREXQDSHþHQLHDYSUtSDGHSRWUHE\SULGDMWHYLDFWHNXWLQ\

*ULORYDQêSRNUPMHY\VXãHQê



1DEXG~FHSRXåLWHYlþãLXQiGREXQDSHþHQLHDYSUtSDGHSRWUHE\SULGDMWHPHQHMWHNXWLQ\
3RNULHYNDVDPXVtKRGLĢQDQiGREXQDSHþHQLHDPXVtE\ĢGREUHSULNORSHQi
=QtåWHWHSORWXDYSUtSDGHSRWUHE\SULOLHYDMWHSRþDVGXVHQLDHãWHWHNXWLQX
0lVRRVRĐWHDåSRJULORYDQt6RĐY\ĢDKXMH]PlVDYRGX3ULREUDFDQtGRJULORYDQpKRSRNUPXQHSLFKDMWH
3RXåtYDMWHNOLHãWHQDJULORYDQLH

7HVWRYDQpSUH9iVYQDãRPNXFK\QVNRPãW~GLX VN

5\E\
9iãVSRWUHELþMHY\EDYHQêU{]Q\PLGUXK\RKUHYXQD
SHþHQLHUêE9WDEXĐNiFKVQDVWDYHQtPQiMGHWHRSWLPiOQH
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VDSHþLHSRPDOãLHDPHQHM]KQHGQH3RXåLWHY\ããLX
WHSORWXDDOHERGOKãtþDVSHþHQLD
5LDćWHVDSRN\QPLYêUREFXQiGRE\QDSHþHQLH

2WYRUHQpQiGRE\
1DSHþHQLHFHOHMU\E\SRXåtYDMWHQDMOHSãLHKOERN~IRUPX
QDSHþHQLH3RVWDYWHIRUPXQDURãW3RNLDĐQHPiWH
YKRGQ~QiGREXSRXåLWHXQLYHU]iOQXSDQYLFX
3ULNU\WpQiGRE\
3ULSHþHQtYSULNU\WHMQiGREH]RVWDQHSULHVWRUQDSHþHQLH
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KRU~FDSDUD1DGYLKQLWHSRNULHYNXY]DGXDE\KRU~FD
SDUDXQLNDODVPHURPRGYiãKRWHOD
,YSULNU\WRPSHNiþLMHPRåQpU\EXXSLHFĢGRFKUXPNDYD
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8SR]RUQHQLH 3RXåtYDMWHLEDSDSLHUQDSHþHQLHNWRUê
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Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:

Produktové číslo:
E-Nr.
Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis

Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov,
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.
Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z.
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.
Zápisy o uskutočnených opravách:
Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu

Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.

H

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH
Servisné stredisko

Ulica

Mesto

Telefón

E-mail + web

Peter Špik

Partizánska 14

Bardejov
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Hnilecká 11

Bratislava
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Trhová 36

Bratislava
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10

Bratislava
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o.

Mýtna 17

Bratislava
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o.

Mesačná 20

Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis

Thurzova 12

Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM

Ul. Obrancov mieru 9

Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová

Spojovacia 7

Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s.

Žilinská 47

Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o.

Továrenská ul. č. 3

Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš

Švábska 6695/57A

Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter

V. Clementisa 6

Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM

B. Bartóka 24

Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o.

Liptovská Lužná 496

Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o.

Hlavná ul. č. 5

Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník

Žabinská 325

Trenčín
911 05

0903 702 458

roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS

Hviezdoslavova 34

Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav

Komenského 38

Žilina
010 01

041/564 06 27

mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode
Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH
Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com
Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com
Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: bosch.spotrebice@bshg.com
Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových
stránkach www.bosch-home.com/sk.
Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online
formulára.

