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OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
LIKVIDACE ODPADU 
Roztřiďte odpad podle různých materiálů 
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej 
podle místních předpisů (zákon č.125/97 
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška 
č.338/97 Sb. §16). 
Spotřebič i jeho části předejte po skončení 
jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 
a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).  

 
Tento spotřebič je určen jenom pro 
použití v domácnosti. 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám, že jste si vybral náš 
výrobek.  
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod 
na obsluhu, což Vám pomůže správně 
používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si 
ho pro budoucí potřebu. 
 
Protože Baumatic neustále vylepšuje své 
produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, 
které budou považovány za nevyhnutelné, 
bez upozornění v této Příručce. 
 
ZÁRUKA  
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 
24-měsíční záruku. 
 
Upozornění 
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum 
instalace a uvedení do provozu. 
 
Prosím uchovejte si také účet 
o zaplacení za spotřebič / fakturu. 
 
 
 

Tato dokumentace bude od Vás 
požadována servisním technikem při 
záruční opravě. 
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, 
organizaci k tomu oprávněné. V opačném 
případě Vaše právo na bezplatné 
odstranění závady zaniká. 
 
POPRODEJNÍ SERVIS 
Vysoká kvalita a vyspělá technologie 
našich spotřebičů zaručuje jejich 
bezchybný provoz. 
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se 
odstranit ji zkontrolováním, zda jste 
postupovali podle pokynů uvedených 
v tomto návodu. 
V případě potřeby odborné technické 
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní 
středisko : 
 

Telefon  800 185 263 
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. 

nebo na www.baumatic.cz 
 
Prosíme, abyste měli připravené po ruce 
následující údaje : 
• typ výrobku / model 
• sériové číslo 
• datum zakoupení spotřebiče 
 
 
Poznámka 
Tato příručka s pokyny pro uživatele 
obsahuje důležité informace, včetně 
bezpečnostních a instalačních pokynů, 
které vám umožní získat od vašeho 
spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji 
na bezpečném místě tak, aby byla snadno 
dostupná pro budoucí použití. 
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POZNÁMKA K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ 
 
CE o shodě spotřebičů s evropskými 
směrnicemi 89/336/EHS, 93/68/EHS, 
73/23/EHS ve znění pozdějších úprav. 

 
 
Tento spotřebič je  označen 
podle Evropské směrnice 
20002/96/ES o odpadu 
elektrického a 
elektronického zařízení 
(Waste Electrical and 
Electronic Equipment, 

WEEE). Tato směrnice je  rámcem 
s celoevropskou platností pro vracení a 
recyklaci odpadů z elektronického a 
elektrického zařízení. 

 
Výrobce prohlašuje, že je trouba 
zkonstruována za použití 
certifikovaných materiálů, a požaduje, 
aby byl spotřebič instalován v souladu 
s aktuálně platnými normami. Tento 
spotřebič musí používat školené osoby 
pouze pro domácí účely. 
 
• Materiály, které Baumatic používá 

k balení výrobků, neškodí životnímu 
prostředí a mohou být recyklovány. 

• Prosíme, zlikvidujte všechny materiály 
dodané s výrobkem s ohledem na 
životní prostředí. 
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Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich 
výrobků. Bude vám po mnoho let spolehlivě 
sloužit. Přečtěte si prosím pokyny a 
doporučení obsažená v tomto návodu, 
abyste mohli výrobek správně používat. 
 
1. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Spotřebič splňuje normy pro potlačení 
interference příjmu rádiových vln. 
 
Napětí 
230 V stř. proud - 50 Hz / 220 V stř. proud - 
60 Hz 
 
Vnější rozměry 
Výška :  591 mm 
Délka :  597 mm 
Hloubka : 550 mm 
Objem :  57 litrů 
 
Výkon topných těles 
Statická trouba 1 
• Spodní topné těleso: 1,3 kW 
• Horní topné těleso: 0,9 kW 
• Maximální příkon topného tělesa: 2,65 

kW 
Statická trouba 2 
• Spodní topné těleso: 1,3 kW 
• Horní topné těleso: 0,9 kW 
• Těleso grilu: 1,35 kW 
• Maximální příkon topného tělesa: 2,25 

kW 
 
Horkovzdušná trouba 
• Topné těleso ventilátoru: 2,3 kW 
• Topné těleso grilu: 1,35 kW 

• Maximální příkon topného tělesa: 2,38 
kW 

 
Multifunkční horkovzdušná trouba 
• Spodní topné těleso: 1,3 kW 
• Horní topné těleso: 0,9 kW 
• Těleso grilu: 1,35 kW 
• Maximální příkon topného tělesa: 2,28 

kW 
 
Multifunkční trouba – BOM7340 
• Spodní topné těleso: 0,79kWh 
• Horní topné těleso: 0,79kWh 
• Horkovzdušná funkce: 0,94kWh  
• Doporučená proudová pojistka: 16A 
• Maximální příkon topného tělesa: 

2,33kW 
 
2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 

INFORMACE 
 
Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše 
bezpečnost. Rozhodně si tuto příručku 
přečtěte před zahájením vlastní instalace 
nebo používání tohoto spotřebiče. Pokud 
Vám nejsou některé informace, uvedené 
v této příručce, jasné, kontaktujte prosím 
technické oddělení Baumatic. 
 
Všeobecné informace 
• Tento spotřebič je zkonstruován pro 

použití v domácnosti a je možno jej 
zabudovat do standardní kuchyňské 
linky nebo domácí jednotky. 

• Důležité 
• Nábytek umístěný v blízkosti zařízení a 

veškeré materiály použité při instalaci 
musí být schopny vydržet během 
používání minimálně zvýšení teploty 
na 85°C nad teplotu prostředí 
v místnosti, kde je trouba instalována.  

• Materiály a použitá lepidla musí 
odolávat vyšším teplotám, 
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odpovídajícím normě                                 
ČSN – EN60335-2-6. Materiály a 
lepidla, které neodpovídaní uvedené 
normě se mohou zdeformovat nebo 
odlepit. V případě nedodržení tohoto 
upozornění Baumatic nenese jakoukoli 
odpovědnost  za způsobené škody. 

• Určité typy kuchyňského nábytku 
z vinylu či laminátu jsou zvláště 
náchylné k poškození teplem nebo ke 
změnám barvy při teplotách nižších 
než jsou výše uvedené hodnoty.  

• Za poškození způsobená spotřebičem 
instalovaným v rozporu s tímto 
teplotním limitem nebo umístěním 
okolního nábytku do vzdálenosti menší 
než 4 mm od spotřebiče odpovídá 
vlastník spotřebiče. 

• Použití tohoto spotřebiče k jakémukoli 
jinému účelu či v jakémkoli jiném 
prostředí bez výslovného souhlasu 
firmy Baumatic ČR. S.r.o., ruší platnost 
veškerých nároků na záruku. 

• U Vašeho nového spotřebiče je záruka 
na elektrické a mechanické vady 
s několika výjimkami stanovenými 
v Záručních podmínkách Baumatic. 
Výše uvedené nemá vliv na Vaše 
zákonná práva. 

• Opravy smí provádět pouze servisní 
technici firmy Baumatic, nebo 
pracovník jejího autorizovaného 
servisu. 

 
Varování a bezpečnostní pokyny 
• Tento spotřebič je v souladu s platnou 

evropskou legislativou v oblasti 
bezpečnosti. Baumatic zdůrazňuje, že 
tato skutečnost nevylučuje fakt, že 
povrchy spotřebiče se během 
provozu zahřívají a zůstávají horké i 
po ukončení provozu. 

 

Bezpečnost dětí 
• Baumatic důrazně doporučuje, aby 

batolata a malé děti nebyly pouštěny 
do blízkosti spotřebiče a nebylo jim 
dovoleno dotýkat se spotřebiče, a to 
kdykoliv.  

• Je-li nutné, aby se mladší členové 
rodiny pohybovali v kuchyni, mějte je 
stále pod bedlivým dohledem.  

 
Obecná bezpečnost 
• Neumisťujte na dveře trouby těžké 

předměty a neopírejte se o dveře, 
jsou-li otevřené. Mohlo by dojít 
k poškození závěsů dveří.   

• Nenechávejte zahřátý olej či tuk bez 
dozoru – nebezpečí požáru.  

• Nepokládejte pánve či pečící plechy 
přímo na dno prostoru pro troubu. 

• Nedovolte, aby se součásti 
elektrického příslušenství nebo kabely 
dostaly do kontaktu s částmi 
spotřebiče,  které se zahřívají.  

• Nepoužívejte spotřebič k vytápění 
místnosti, kde se nachází, ani k sušení 
oděvů.   

• Neinstalujte spotřebič do blízkosti 
závěsů nebo čalouněného nábytku.  

• Nesnažte se zdvihat či  posouvat 
pečící pomůcky pomocí dveří trouby 
nebo madla z důvodu rizika poškození 
spotřebiče nebo újmy na zdraví.  

 
Čištění 
• Čistěte troubu v pravidelných 

intervalech. 
• Při používání i čištění spotřebiče 

postupujte s mimořádnou opatrností.  
• Důležité 

Před zahájením čištění je nutné vypojit 
spotřebič ze sítě. 

 
Instalace 



 6

 
Instalaci tohoto spotřebiče musí být 
provedena adekvátně kvalifikovanou 
osobou v souladu s pokyny výrobce. 
 
• Baumatic ČR s.r.o., odmítá nést 

odpovědnost za újmu na zdraví 
osob či majetkové škody způsobené 
nesprávným používáním nebo 
instalací tohoto spotřebiče.  

• Při používání spotřebiče vzniká teplo, 
pára a vlhkost. Dbejte proto zvýšené 
opatrnosti a zajistěte dostatečné 
větrání místnosti. Používání spotřebiče 
po delší dobu může vyžadovat 
dodatečné odvětrávání.  

• Máte-li pochybnosti o potřebném 
rozsahu odvětrávání, obraťte se na 
kvalifikovaného technika, který 
spotřebič instaloval. 

 
Prohlášení o shodě 
• Co se týče částí spotřebiče 

přicházejících do kontaktu 
s potravinami, vyhovuje tento spotřebič 
požadavkům evropské směrnice 
89/109, resp.vyhlášce č. 108 z 
25/01/92 v rámci italské legislativy.  

• CE: Spotřebič je v souladu 
s evropskými směrnicemi 89/336/EEC, 
93/68/EEC, 73/23/EEC a pozdějšími 
úpravami a směrnicí „RoHS” 
2002/95/CE.* 

• Výrobce prohlašuje, že trouba byla 
vyrobena za použití povolených 
materiálů a vyžaduje, aby spotřebič byl 
instalován v souladu s platnými 
normami. Tento spotřebič je určen 
pouze k používání v domácnosti, a to 
zkušenou osobou.  

∗ Směrnice RoHS znamená “omezení 
používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 

zařízeních”. Tato směrnice zakazuje 
uvádět na trh v rámci EU nové 
elektrické a elektronické výrobky  
obsahující olovo, kadmium, rtuť, 
šestimocný chróm a samozhášivé 
přísady polybromovaný bifenyl (PBB) a 
polybromovaný difenyléter (PBDE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 

PRO INSTALACI 
 
Instalaci musí provést osoba 
s adekvátní kvalifikací v souladu 
s aktuálními verzemi následujících 
předpisů. 
 
• Předpisy a bezpečnostní normy a 

odpovídající evropské normy. 
• Stavební předpisy (vydávané 

Ministerstvem pro životní prostředí). 
• Stavební normy (vydávané skotským 

Ministerstvem pro rozvoj). 
• Předpisy pro elektrická zapojení 

IEE. 
• Předpisy pro bezpečnost 

elektrických zařízení na pracovišti. 
 

Před zapojením spotřebiče se ujistěte, zda 
napájecí napětí vyznačené na výkonovém 
štítku odpovídá napájecímu napětí ve Vaší 
síti.  
Zásuvka napájení 
Varování 
Tento spotřebič musí být uzemněn. 
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• Tento spotřebič by měl být zapojen do 
dvoupólové přípojky s pojistkou 16 A a 
vypínačem s 3 mm vzdáleností mezi 
kontakty, umístěné na snadno 
dostupném místě v blízkosti 
spotřebiče. Přípojka musí být 
přístupná, i když je spotřebič 
zabudován v nábytku.  

• Jestliže musíte přívodní kabel vyměnit, 

zemnící (žluto-zelený) vodič musí být 
vždy o 10 mm delší než síťové vodiče. 

• Je nutné dbát na to, aby teplota 
přívodního kabelu nepřesáhla  50°C. 

• V případě poškození je nutné přívodní 
kabel vyměnit a nahradit vhodným 
kabelem, který lze získat od oddělení 
náhradních dílů Baumatic. 
 

4. INSTALACE TROUBY DO 
KUCHYŇSKÉ LINKY 

 
Zabudování spotřebiče 
Důležité 
Spotřebič musí správně instalovat 
kvalifikovaná osoba v souladu s pokyny 
výrobce. 
 
Opravy a údržbu je třeba provádět po 
odpojení spotřebiče z elektrické zásuvky. 
 

Připojení k elektrické síti 
Zkontrolujte, zda se napájecí napětí 
shoduje s údaji na štítku, které naleznete 
ve spodní části přední strany trouby. 
 
Troubu je třeba připojit ze zadní strany 
pomocí kabelu s minimálním průřezem 1,5 
mm se spínačem v souladu se stávajícími 
nařízeními a s otevírací vzdáleností 

kontaktu nejméně 3 mm. 
 
Varování 
Toto zařízení musí být uzemněno. 
 
Naše společnost se zbavuje zodpovědnosti 
za případnou vadu v uzemnění, které není 
v souladu s platnými nařízeními. 
 
Před prvním použitím 
Před prvním použitím trouby vytřete vnitřní 
prostor vlažnou vodu s mýdlem. Vložte rošt 
a pekáč do kolejniček. Poté zapněte troubu 
na maximum a nechte asi 20 minut 
zahřívat, aby se uvolnila výrobní maziva, 
oleje a pryskyřice, které mohou během 
pečení způsobovat nepříjemný zápach. 
Vyvětrejte. Poté je trouba připravena 
k užívání. 
 

fáze 

uzemnění 

nula  

žluto-zelený 

hnědý 
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Důležité:  Kdykoliv budete chtít troubu 
vyčistit, zkontrolujte, zda spotřebič odpojen. 
Důležitá upozornění během instalace 
Troubu lze zabudovat do standardního 600 

mm krytu tak, jak ukazuje obr. 1, pokud 
bude instalována pod pracovní plochu, 
nebo do podlouhlého krytu, bude-li 
instalována do sloupku. Instalaci musí 
provést kompetentní osoba, přitom je třeba 
dávat pozornost zejména na ventilační 
systém v troubě. 

V obou případech instalace je třeba splnit 
požadavky pro ventilaci. 
  
Upozornění 

Vždy držte děti mimo dosah horké 
trouby. 
Od zadní strany krytu musí být dodržena 
mezera alespoň 85 až 90 mm, jak uvádí 
obr. 1. Trouba je ve skříni upevněna 4 
šrouby „A“, které se nacházejí na rohu 
rámu dveří trouby. 

Obr. 1 



 9

Při umisťování trouby do krytu nepoužívejte 
dvířka trouby jako páku pro zvedání 
spotřebiče. 
Otevřená dvířka nadměrně nezatěžujte. 
 
Těleso pro instalaci horkovzdušné a 
multifunkční trouby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Těleso pro instalaci statické trouby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1a 
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5. OVLÁDACÍ PANEL 

 
1. Termostat 
2. Volící knoflík 
3. Elektronický časovač 
4. Konec pečení 
 

 

 
5. Zelená kontrolka 
6. Žlutá kontrolka 
7. Minutovník 
8. Analogový programátor a analogový 

časovač  
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6. POPIS FUNKCÍ 
 

Odmrazování  
Při této a následujících 
funkcích bude při zapnutí 
trouby svítit zelená kontrolka. 

Spustí se motor ventilátoru, ale trouba 
nehřeje. Dvířka trouby by měla být zavřená. 
Doporučené použití: při rozmrazování 
zmrzlých potravin pomůže zkrátit dobu 
rozmrazování přibližně o třetinu.  
 

Obvyklé pečení 
Otočením knoflíku termostatu 
lze zvolit požadovanou 
teplotu, a to od 50°C do 

250°C. Po dosažení požadované teploty 
žlutá kontrolka zhasne. Před vložením 
pokrmu doporučujeme troubu předehřát. 
 

Horovzdušní  
Zapne se ventilátor a 
cirkulační jednotka. Ventilátor 
způsobuje cirkulaci tepla a 

zaručuje rovnoměrnou teplotu v troubě, 
kterou lze termostatem nastavit na 50°C až 
250°C. Před vložením pokrmu není třeba 
troubu předehřívat. 
 

Středové těleso grilu 
Otočením knoflíku termostatu 
lze zvolit požadovanou 
teplotu, a to od 50°C do 

250°C, dvířka neotevírejte. Doporučené 
použití pro grilování menších porcí. 
 

Dvojité těleso grilu 
Otočením knoflíku termostatu 
lze zvolit požadovanou 
teplotu, a to od 50°C do 

250°C, dvířka otevřete pouze z poloviny 
nebo neotevírejte vůbec. Ve druhém 
případě není třeba použít grilovaní clonu. 

Doporučené použití: pro grilování větších 
porcí. 
 

Částečně nucené proudění    
vzduchu  
Termostat je třeba nastavit na 
požadovanou tepotu mezi 

50°C a 250°C. Ventilátor a těleso grilu 
umožňují rychlé propečení do hloubky. 
Doporučujeme troubu na několik minut 
předehřát. 
 

Částečně nucené proudění  
vzduchu se spodním  
tělesem 
Termostat je třeba nastavit na 

požadovanou teplotu. Nedoporučujeme 
troubu předehřívat. Doporučené použití: 
pro přihřívání nebo velmi pomalé pečení. 
 

Obvyklé pečení + ventilátor 
(ne BOM7340) 
Otočením knoflíku   
termostatu lze zvolit 

požadovanou teplotu, a to od 50°C do 
250°C, dvířka neotevírejte. Tento režim 
spojuje běžné proudění a ventilaci. 
Je vhodný pro pečení chleba, pizzy a 
lasagní. Doporučujeme troubu předehřát. 

 
 
Pouze světlo 
 

 
 

Pouze spodní těleso (ne 
BOM7340) 
Zvolte požadovanou teplotu 
od 50°C do 250°C. Tento 
režim je vhodný pro velmi 

pomalé pečení a přihřívání. 
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Horní topné těleso (ne 
BOM7340) 
Nastavte teplotu termostatu 
od 50°C do 250°C. Tento 

režim je vhodný pro udržování teploty 
připraveného jídla nebo mírné přihřívání. 
 

Gril + otočný rožeň (ne 
BOM7340) 
Otočením knoflíku termostatu 
lze zvolit požadovanou 
teplotu, a to od 50°C do 

250°C, dvířka neotevírejte. 
Při používání grilu je rožeň automaticky 
zapnutý. 
 

Částečně nucené proudění 
vzduchu se spodním 
topným tělesem (ne 
BOM7340) 

Se spodním topným tělesem se zapne i 
ventilátor. 
Termostat je třeba nastavit na 
požadovanou teplotu. Nedoporučujeme 
troubu předehřívat. 
Doporučené použití: pro přihřívání nebo 
velmi pomalé pečení. 
 

Funkce pizza (ne BOM7340) 
Tento režim je ideální pro 
pizzu a zeleninová jídla. 
Při této funkci funguje 

zároveň spodní topné těleso, kruhové 
topné těleso a motor ventilátoru. 
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7. DOBY TEPELNÉ ÚPRAVY 
 
 

 
 
 

Typ pokrmu Tepl
ota 

Úroveň 
vložení* 

Doba 
přípravy v 

Koláč ve formě ze šlehaného těsta   Doporučen Vaše 
Panettone nebo focaccia (sladký nebo 
slaný italský chléb) 

175 2 55 - 65  

Focaccia 175 3 60 - 70  
Koláč 175 3 60 - 70  
Koláč ve formě (křehké pečivo) 
Koláčový korpus 

200 3 8 - 10  

Koláčový korpus s tvarohovým sýrem 200 3 25 - 35  
Koláčový korpus s ovocem 200 3 25 - 35  
Koláč ve formě z kynutého těsta 
Koláčový korpus 

180 3 30 - 45  

Bílý chléb (přibližně 0,8 kg mouky)  200 3 25 - 35  
Drobné pečivo 
Lístkové těsto 

200 3 10 - 15  

Odpalované těsto 200 2 35 - 45  
Sušenkové těsto 200 3 15 - 20  
Lasagne 225 2 40 - 50  
Maso (doba pečení vztažená na 1 cm     
Pomalé pečení (např. pečené telecí) 200 2 120 - 150  
Rychlé pečení (např. pečené hovězí) 200 2 60 - 90  
Sekaná 200 2 30 - 40  
Drůbež     
Kachna přibližně 1,2 kg 200 2 120 - 180  
Husa přibližně 2,5 kg 200 2 150 - 210  
Pečené kuře 200 2 60 - 90  
Krůta přibližně 4 kg 175 2 přibližně  
Zvěřina     
Zajíc 200 2 60 - 90  
Srnčí kýta 200 2 90 - 150  
Jelení kýta 175 2 90 - 180  

Zelenina 
Pečené brambory 

220 2 30 - 40  

Zeleninový nákyp 200 2 40 - 50  
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Výše uvedené údaje jsou uvedeny proto, 
že typ a doba přípravy se liší podle 
množství a kvality potravin 
 
7. POUŽÍVÁNÍ GRILU  
 
Položte pokrm na drátěný rošt, malé 
kousky položte na plech. 
Rošt je třeba umístit do nejvyšší polohy a 
nádobu na zachytávání tuku do polohy o 
stupeň nižší. Zavřete dvířka a nastavte: 
 
A.    Pro statickou troubu: nastavte volící 
knoflík do polohy  
 
B.   Horkovzdušná trouba: nastavte volící 
knoflík do polohy  
   
C.   Multifunkční horkovzdušná trouba: 
nastavte volící knoflík do polohy  
 
D.   Multifunkční trouba: nastavte volící 
knoflík do polohy  
 
Každý pokrm (ryba, drůbež, atd.) je třeba 
obrátit, aby se opekly obě strany. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryby     
Pstruh 200 2 40-50  
Cípal 200 2 40 - 50  
Pizza 240 3 10 - 20  
Gril     
Vepřová žebírka  4 8 - 12  
Uzeniny  4 10 - 12  
Grilované kuře  2 25 - 35  
Pečené telecí na rožni (přibližně 0,5 kg)   50 - 60  
Kuře na rožni Kuře na Kuře na Kuře na Kuře na 

Číslo úrovně je udáváno od spodu (kromě dna, protože do něj nelze vložit pečící plech). 
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Zde je uvedeno několik návrhů pro pečení: 

 
8. ŘOŽNĚNÍ 
 
Jak používat rožnění (pokud je 
k dispozici) – obr. 2 
Rožnění a gril lze používat současně. 
Maso je třeba nasadit na rožeň a zajistit 
dvěma svorkami. 
Poté postupujte následovně: 
a. Nasaďte špičku rožně do duté hřídele 

motoru na zadní straně trouby. 
b. Položte opěru do žlábku pro rožeň.  
c. Odšroubujte a sejměte rukojeť. 
d. Do spodních kolejniček vložte nádobu 

pro zachytávání šťávy. 
e. Otočte volící knoflík do pozice grilu 

, čímž se spustí motor. 
f. Na konci pečení našroubujte rukojeť 

rožně a vytáhněte jej z trouby. (Viz obr. 
2) 

 
9. MINUTOVNÍK 
 
Naprogramování trouby pomocí 60ti 
minutového mechanického časovače  
Otáčejte regulačním knoflíkem (Obr. 3) ve 
směru hodinových ručiček, až dosáhne 
polohy 60 minut, a poté jím otáčejte proti 
směru hodinových ručiček, až k dosažení 
požadovaného časového údaje. 

 

 
Trouba se automaticky nevypne. Na 
uplynutí časového intervalu vás upozorní  
akustický signál časovače.                           

Doba přípravy v minutách Pokrmy ke grilování 
 
 Horní 

strana 
 Spodní 

strana 
Tenké plátky masa 6   
Středně silné plátky masa 8   
Plátky očištěné ryby  10  8 
Ryba (např. struh, losos) 15  12 
Uzeniny 12  10 
Toast 5  2 

Obr. 2 

Obr. 3 
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10. KONEC PEČENÍ ZA 120 
MINUT 

 
Naprogramování trouby pomocí 120 
minutového elektrického časovače 
s vypnutím trouby – Obr. 4 
 
Funkce programovacího časovače vypne 
troubu po uplynutí nastaveného času. 
 
1. Provoz 
Po nastavení vypínacího knoflíku na 
požadovanou teplotu otočte knoflíkem 
časovače ve směru hodinových ručiček na 
požadovaný čas pečení (maximálně 120 
minut). Jakmile časovač dosáhne pozice 
„O“, oznámí akustický signál časovače 
automatické vypnutí trouby. 

 
2. Ruční nastavení 
Je-li doba pečení delší než 2 hodiny nebo 
si přejete ovládat troubu ručně, provedete 
vypnutí kdykoliv otočením knoflíku do 
pozice (Obr. 4). 
 
11. ANALOGOVÝ 

PROGRAMÁTOR 
 
Obr. 5 
Nastavte čas stisknutím a otočením 
knoflíku „A“ proti směru hodinových 
ručiček. 

Zvolte čas zahájení pečení tahem a 
otočením knoflíku „A“ proti směru 
hodinových ručiček, až ukazatel „B“ 
dosáhne požadované doby pro zahájení 
pečení.  
 
Zvolte konec pečení otočením knoflíku „A“ 
proti směru hodinových ručiček, až se bude 
zvolený čas shodovat s pevným 
ukazatelem (odpovídá XII). 
Na konci pečení se trouba automaticky 
zastaví a ozve se akustický signál, který 
bude znít, dokud neotočíte knoflíkem „A“ na 
symbol . 
Chcete-li použít troubu bez programátoru 
(ruční provoz), otočte „A“, až se symbol   
bude shodovat s pevným ukazatelem. 
 
12. ANALOGOVÝ ČASOVAČ 
 

Obr. 4 

Obr. 5

Obr. 6
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Obr. 6 
Nastavení hodin: Pro nastavení hodin 
stiskněte knoflík „A“ a otočte jím ve směru 
hodinových ručiček nebo 
 
Elektronický programátor – Obr. 7 
Elektronický programátor je zařízení, které 
se pojí s následujícími funkcemi: 
• hodiny s podsvíceným displejem (24 

hodin) 
• Časovač (až do 23 hodin a 59 minut) 
• Program pro automatické zahájení a 

ukončení pečení 
• Program pro poloautomatické pečení 

(buď pouze start nebo ukončení) 
 

„Časovač“ 
 
 
„Doba pečení“ 
 
 
„Konec pečení" 
 
 
 „Ruční nastavení“ 
 
 
„Pohyb v číslech 
programů směrem 
vpřed“ 
 
„Pohyb v číslech 
programů směrem 
vzad“ 

 
Popis světelných symbolů 
« AUTO » - (bliká) – Programátor je 
v automatické pozici, ale není 
naprogramován. 
« AUTO » - (svítí) – Programátor je 
v automatické pozici s nastaveným 
programem. 

 
Probíhá automatické pečení 
 
 
 

Zapnutý časovač  
a « AUTO » (obojí bliká) –  
Chyba programu. 
 
Žádný svítící symbol kromě 
časového údaje: programátor 

nastaven na ruční. 
 
Digitální hodiny 
Čísla na hodinách ukazují hodiny (0-24) a 
minuty. 
Po prvním zapnutí nebo po výpadku 
proudu budou na programovacím panelu 
blikat tři nuly. 
Pro nastavení hodin je třeba současně 
stisknout tlačítka  a ZÁROVEŇ 
držet tlačítko [+] nebo  [-]  až do dosažení 
přesného času. 
Čím déle tlačítka [+] [-] držíte, tím rychleji 
se čas mění. 
 
 
 

Obr. 7
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Ručně ovládané pečení bez 
programátoru 
Pro ruční použití trouby, tj. bez pomocného 
programátoru, je třeba vypnout blikající 
symbol «AUTO» stisknutím tlačítka . 
Pokud «AUTO» stále bliká (tzn. v paměti je 
stále uložen program), je třeba zrušit 
vložený program držením tlačítka , až se 
na hodinách objeví nula. 
 
Automatické pečení (začátek a konec) 
1. Nastavte délku doby pečení stisknutím 

tlačítka . 
2. Nastavte konec doby pečení 

stisknutím tlačítka . 
3. Nastavte teplotu a program pečení 

pomocí knoflíku termostatu a volícího 
knoflíku. 

 
Poté začne symbol «AUTO» blikat. To 
značí, že trouba je naprogramovaná. 
 
Příklad 
Pečení trvá 45 minut a skončit má ve 14 
hodin.    
• Držte tlačítko , až nastavíte 0.45. 
• Držte tlačítko , až nastavíte 14.00. 
Po skončení nastavení se na panelu objeví 
čas a symbol «AUTO»  bude svítit. To 
znamená, že program pečení byl uložen.  
 
Ve 13.15 hod. (14.00 h minus 45 minut) se 
trouba automaticky zapne. Během doby 
pečení bliká tlačítko  a  «AUTO». 
Ve 14.00 hod. se trouba automaticky 
vypne, ozve se akustický signál, který 
vypnete tlačítkem . 
 
Poloautomatické pečení 
A. Nastavte dobu pečení 
B. Nastavte konec doby pečení 
Nastavte délku doby pečení stisknutím 
tlačítka . Trouba se okamžitě zapne. 

A. Rozsvítí se symboly «AUTO» a . 
Po uplynutí nastaveného času se 
trouba vypne, spustí se akustický 
signál, který bude znít, dokud jej 
nevypnete.  

B. Nastavte konec doby pečení 
stisknutím tlačítka . Trouba se 
okamžitě zapne. Rozsvítí se symboly 
«AUTO» a . 

V nastavený čas se trouba vypne, spustí se 
akustický signál, který bude znít, dokud jej 
nevypnete. 
Pečící program lze kdykoliv zobrazit 
stisknutím příslušného tlačítka. 
Pečící program lze kdykoliv ukončit 
tisknutím tlačítka , dokud se na displeji 
neobjeví nula. Poté stisknutím tlačítka  
můžete troubu ovládat ručně. 
 
Časovač = zařízení pro akustickou 
signalizaci  
Program časovače se skládá pouze ze 
zařízení pro akustickou signalizaci, které 
lze nastavit maximálně na 23 hodin a 59 
minut. 
Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko 

 a zároveň [ + ]  nebo [ - ], až se na 
displeji zobrazí požadovaný čas. 
Po nastavení se objeví časový údaj a 
symbol . 
Okamžitě se spustí odpočet. Aktuální čas 
můžete kdykoliv zobrazit stisknutím 
tlačítka . Na konci nastaveného intervalu 
symbol  zmizí, spustí se akustický signál, 
který bude znít, dokud jej nevypnete 
tlačítkem . 
 
Pozor 
Při výpadku proudu se místo časového 
údaje objeví nuly a veškeré programy se 
vyruší. 
Po výpadku proudu se místo časového 
údaje objeví tři nuly a pečení lze 
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naprogramovat znovu.  
 
13. ELEKTRONICKÝ 

PROGRAMÁTOR / 
ZOBRAZENÍ TEPLOTY 

 
Elektronický programátor je zařízení, které 
se pojí s následujícími funkcemi: 
• 24 hod. hodiny s podsvíceným 

displejem 
• Časovač (až do 23 hodin a 59 minut) 
• Program pro automatické zahájení a 

ukončení pečení 
• Program pro poloautomatické pečení 

(buď pouze start nebo ukončení) 
• Zobrazení požadované teploty  
• Při volbě požadovaných teplot se 

zobrazí teplota ve stupních Celsia 
(°C) 

 
Popis tlačítek 

 
 
„Časovač“ 
 
  
„Doba pečení“ 
 
 
„Konec pečení" 
 
 
 
 „Ruční nastavení“ 
 
 
 

 „Pohyb v číslech programů 
směrem vpřed“ 
 
„Pohyb v číslech programů 
směrem vzad – kontrola 
nastavené teploty“ 

Popis světelných symbolů 
« AUTO » - (bliká) – Programátor je 
v automatické pozici, ale není 
naprogramován. 
« AUTO » - (svítí) – Programátor je 
v automatické pozici s nastaveným 
programem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka 
Po nastavení činnosti uplyne před 
potvrzením určitý časový interval (asi 3-4 
vteřiny), během kterého lze údaje měnit. 
 
Digitální hodiny (hodiny je třeba nastavit 
před zapnutím trouby) 
Čísla na hodinách ukazují hodiny (0-24) a 
minuty. 
 
Po prvním zapnutí nebo po výpadku 
proudu budou na programovacím panelu 
blikat tři nuly. 
Pro případné nastavení hodin nejprve 
stiskněte a uvolněte tlačítko . Poté 
pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte 
správný čas.  

Probíhá ručně 
ovládané pečení  
 
Probíhá automatické 
pečení 
 
Zapnutý časovač 
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Po nastavení přesného času uvolněte 
tlačítka, aby se hodiny spustily.  
 
Ručně ovládané pečení bez 
programátoru 
Pro ruční použití trouby, tj. bez pomocného 
programátoru, je třeba vypnout blikající 
symbol «A» stisknutím tlačítka ^. 
Pokud je stále zobrazená signalizace «A», 
která značí, že trouba je naprogramovaná, 
nelze nastavit časovač na ruční funkci,  a 
proto troubu nelze zapnout. V tomto 
případě je třeba nejprve program zrušit 
stisknutím tlačítka & a poté nastavit ruční 
ovládání. Nyní můžete zvolit požadovanou 
funkci pečení a teplotu. 
 
Časovač 
Časovač lze použít pro odměření časového 
intervalu od 1 minuty do 23 hodin a 59 
minut. 
 
1. Automatické pečení (začátek a 

konec) 
• Nastavte požadovanou teplotu a 

program pečení pomocí knoflíku 
termostatu a volících knoflíků. 

• Nastavte délku doby pečení stisknutím 
tlačítka . 

• Nastavte konec doby pečení 
stisknutím tlačítka .  

Po tomto nastavení se rozsvítí symbol «A». 
 
Příklad 
Pečení trvá 45 minut a skončit má ve 14 
hodin. Nejprve zvolte požadovanou teplotu 
a funkci pečení pomocí daného ovládacího 
knoflíku. 
Stiskněte tlačítko  a po dosažení 0.45 
uvolněte tlačítko +. 
Stiskněte tlačítko  a po dosažení 14.00 
uvolněte tlačítko +. 
Po skončení nastavení se na panelu objeví 

čas a symbol «A» bude svítit. To znamená, 
že program pečení byl uložen.  
Ve 13.15 hod. (14.00 h minus 45 minut) se 
trouba automaticky zapne. 
Ve 14.00 hod. se trouba automaticky 
vypne, ozve se akustický signál, který 
vypnete tlačítkem . 
Symbol «A» bude blikat. 
 
2. Poloautomatické pečení 
A. Nastavte dobu pečení 
B. Nastavte konec doby pečení 
 
A. Nastavte délku doby pečení stisknutím 

tlačítka   . 
Trouba se ihned automaticky zapne, 
symbol «A» bude svítit. Po uplynutí 
nastaveného času se trouba vypne, 
spustí se akustický signál, který bude 
znít, dokud jej nevypnete. 
Symbol «A» bude blikat. 
 

B. Nastavte konec doby pečení 
stisknutím tlačítka . 
Trouba se ihned automaticky zapne, 
symbol «A» bude svítit. 

V nastavený čas se trouba vypne, spustí se 
akustický signál, který bude znít, dokud jej 
nevypnete. 
Pečící program lze kdykoliv ukončit 
stisknutím tlačítka , troubu lze ovládat 
ručně. 
 
Poznámka 
Funkce 1) a 2) nebo 1) + 2) jsou aktivní 
pouze, pokud jste zvolili funkci pečení. 
 
Časovač = zařízení pro akustickou 
signalizaci  
Program časovače se skládá pouze ze 
zařízení pro akustickou signalizaci, které 
lze nastavit maximálně na 23 hodin a 59 
minut. 
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Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko 
El a zároveň tiskněte + nebo -, dokud se na 
displeji nezobrazí požadovaný čas. 
Po nastavení se objeví časový údaj a 
symbol . 
Okamžitě se spustí odpočet. Aktuální čas 
můžete kdykoliv zobrazit stisknutím 
tlačítka . 
Na konci nastaveného intervalu symbol  
zmizí, spustí se akustický signál, který 
bude znít, dokud jej nevypnete 
tlačítkem . 
Zvuk je možné nastavit (3 úrovně: nízká – 
střední - vysoká): jakmile zazní akustický 
signál, stiskněte tlačítko “-”. 

 
Poznámka 
Po uplynutí nastaveného časového 
intervalu zvuk zní každou vteřinu po dobu 
maximálně 7 minut. Pro zrušení 
akustického signálu stiskněte a uvolněte 
tlačítko . 
 
Zrušení automatického programu pečení 
Automatický program pečení lze zrušit 
kdykoliv stiskem tlačítka . Nyní lze 
troubu ovládat ručně. 
Doporučujeme nenechávat pokrmy 
v troubě dlouho před tím, než se spustí 
automatické pečení. Vždy zkontrolujte 
trvanlivost zakoupených potravin a 

čerstvost a kvalitu domácích surovin.  
 
Pokud pokrm nebudete konzumovat ihned 
po upečení, nenechávejte jej po skončení 
přípravy dlouho stát v troubě, ale rychle jej 
vyjměte a nechte zchladnout. 
(Teplé pokrmy nedávejte do ledničky ani 
mrazničky). 
 
14. POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO 

PROGRAMÁTORU 
 
A. Teplota 
B. Automatický program 
C. Doba trvání a ruční režim 
D. Minutovník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
U
N
K
C
E
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Nastavení hodin 
Zapněte troubu, na displeji začne blikat 
údaj 00.00. Pro nastavení hodin stiskněte 
současně tlačítka  (délka trvání) a  
(konec pečení). Pomocí tlačítek +/- napravo 
nastavte požadovanou hodinu. Tlačítkem 
„+“ čas přidáváte, tlačítkem „-“ ubíráte, a to 
tím rychleji, čím déle tlačítko držíte. Po 
uložení času přestane tečka mezi údajem 
hodin a minut blikat, a to přibližně do 7 
vteřin po posledním úkonu. Pro aktualizaci 
času postup zopakujte. 
 
Ruční ovládání 
Stiskněte současně tlačítko  (délka 
trvání) a  (konec pečení). Je-li zapnut 
automatický program, zmizí symbol 
„AUTO“ (B) a rozsvítí se symbol hrnce (C). 
Zruší se jakýkoliv dříve nastavený program. 
 
Poloautomatický provoz s délkou doby 
pečení 
Zvolte funkci pro délku doby pečení  a 
nastavte požadovanou dobu pomocí 
tlačítek +/- napravo. Objeví se symbol 
„AUTO“ (B) a obrázek hrnce (C). Pokud se 
časový údaj = době ukončení pečení, 
výkon relé a symbol hrnce (C) jsou 
vypnuté. Ozve se akustický signál. Symbol 
„AUTO“ (B) bliká. Pečení se ukončí. 
 
Poloautomatický provoz s ukončením 
pečení  
Zvolte funkci pro ukončení doby pečení  
a nastavte požadovanou dobu ukončení 
pomocí tlačítek +/- napravo. Objeví se 
symbol „AUTO“ (B) a obrázek hrnce (C). 
Nastavte spínací knoflík a knoflík 
termostatu na funkci pečení a 
požadovanou teplotu. Pokud se časový 
údaj = době ukončení pečení, trouba 
přestane hřát a symbol hrnce (C) je 
vypnutý. Ozve se akustický signál a symbol 

„AUTO“ (B) bliká. 
 
Plně automatický provoz 
1. Nastavte délku doby pečení stiskem 

tlačítka  a pomocí tlačítek +/- 
napravo. 

2. Nastavte konec doby pečení stiskem 
tlačítka  a pomocí tlačítek +/- 
napravo. 

3. Nastavte teplotu a program pečení 
pomocí knoflíku termostatu a volícího 
knoflíku. 
Poté se objeví symbol „AUTO“ (B). To 
značí, že trouba je naprogramovaná. 
Je-li čas na displeji stejný jako doba 
zahájení pečení, objeví se symbol 
hrnce (C) a trouba se sepne. 
Doba zahájení pečení = doba 
ukončení pečení – délka pečení  

 
Příklad 
Pečení trvá 45 minut a skončit má ve 14 
hodin. 
• Stiskněte tlačítko  a „+“ napravo, až 

nastavíte 0.45.  
• Stiskněte tlačítko  a „+“ napravo, až 

nastavíte 14.00. 

Po skončení nastavení se na panelu objeví 
čas a symbol „AUTO“ (B) bude svítit. To 
znamená, že program pečení byl uložen.  
 
Ve 13.15 hod. (14.00 h minus 45 minut) se 
trouba automaticky zapne. Během pečení 
je symbol hrnce (C) a „AUTO“ svítí.  
Ve 14.00 se trouba automaticky vypne, 
„AUTO“ (B) bliká. Symbol hrnce (C) se 
vypne a spustí se akustická signalizace, 
dokud ji nevypnete. 
 
Minutovník 
Zvolte funkci minutovníku . Čas je 
nastaven na 5 minut. Změnit jej můžete 
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pomocí tlačítek +/- napravo. Jakmile začne 
tečka mezi hodinami a minutami a symbol 

 blikat, znamená to, že odpočítávání 
začalo. Na displeji jsou zobrazeny hodiny a 
minuty odpočtu. Stiskem symbolu  
můžete volit mezi zobrazením odpočtu 
nebo aktuálního času.  
 
Akustický signál 
Akustický signál se ozve na konci odpočtu 
cyklu minutovníku  nebo programu 
pečení  a zní po dobu 7 minut. Vypnete 
jej jakýmkoliv programovacím tlačítkem 
(první tři nalevo). 
Intenzitu zvuku můžete také regulovat 
(snížit) stiskem tlačítka „-“ napravo po dobu 
2 sekund, na displeji při tom musí svítit čas.  
 
Spuštění a regulace programu 
Stiskněte tlačítko pro nastavení délky 
pečení  nebo  pro ukončení pečení, 
zobrazí se zbývající čas. 
 
Signalizace chyby na vstupu 
V případě chyby ve vstupních údajích se 
ozve akustický signál a začne blikat symbol 
„AUTO“ (B). 
 
Zrušení programu 
Program lze zrušit stisknutím tlačítek  a 

 současně. 
 
15. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
Čištění musí být prováděno, když je 
trouba studená. 
 
Než zahájíte jakékoli čištění, odpojte 
spotřebič od napájení ze sítě. 
 
• Troubu důkladně vyčistěte před prvním 

uvedením do provozu a po každém 
použití. Tím zabráníte připékání zbytků 

potravin uvnitř trouby. Když se zbytky 
několikrát připečou, mnohem hůře se 
odstraňují. 

• Nikdy nečistěte povrchy trouby párou. 
• Uvnitř čistěte troubu pouze teplou 

mýdlovou vodou, buď pomocí houbičky 
nebo měkkého hadříku. Nepoužívejte 
žádné drsné čistící prostředky. 

• Případné skvrny, které by se objevily 
na dně trouby, vznikly z rozstříknutých 
nebo rozlitých potravin; k tomuto 
rozstřikování dochází během procesu 
pečení. Většinou vznikají, když jsou 
potraviny připravovány při nadměrně 
vysoké teplotě nebo umístěny do příliš 
malých nádob. 

• Volte teplotu a funkci pečení vhodnou 
pro připravované potraviny. Také 
zajistěte, aby byly potraviny 
umisťovány do dostatečně velkých 
nádob, a tam, kde je to vhodné, 
používejte odkapávací plech. 

• Zvenčí čistěte troubu pouze teplou 
mýdlovou vodou, buď pomocí houbičky 
nebo měkkého hadříku. Nepoužívejte 
žádné drsné čistící prostředky. 

• Pokud chcete na spotřebič použít 
jakýkoli čistič trouby, musíte 
konzultovat výrobce čističe, zda je 
prostředek pro váš spotřebič vhodný.  

• Na čištění skleněných dveří trouby 
nepoužívejte drsné čistící prostředky 
nebo kovové škrabky, protože byste 
mohli poškrábat povrch a v důsledku 
toho roztříštění skla. 

Baumatic neopraví bezplatně žádné 
škody způsobené na spotřebiči čistícím 
produktem, a to ani v záruční době 
spotřebiče 
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16. VÝMĚNA ŽÁROVKY 
 
Důležité: 
Než začnete s  výměnou žárovky v troubě, 
ujistěte se, že je trouba vypnutá od 
elektrické sítě. 
 
- odšroubujte skleněný kryt otáčením 

proti směru hodinových ručiček  (A)    
- Vyšroubujte žárovku proti směru 

hodinových ručiček a vyberte ji 
z objímky. 

- Vyměňte žárovku. 
- Nepoužívejte žádný jiný typ žárovky. 
- Našroubujte kryt žárovky spět na místo 

a potom opět zapněte spotřebič do 
elektrické sítě. 

- Žárovka je spotřební materiál, 
nevztahuje se na ní záruka. 

 
 
17. MŮJ SPOTŘEBIČ 

NEPRACUJE SPRÁVNĚ 
 
Trouba se nezahřívá. 
• Zkontrolujte, zda je trouba 

v manuálním režimu.  
• Zkontrolujte, zda jste nastavili funkci a 

teplotu pečení.  
• Zkontrolujte. zda jste postupovali dle 

pokynů pro nastavení denního času a 
uvedení spotřebiče do ručního 
provozního režimu. 

 
Vypadá to, že do trouby a grilu nejde 
proud.  
• Zkontrolujte, zda je spotřebič správně 

zapojen do sítě. 
• Zkontrolujte provozuschopnost 

hlavních pojistek. 
 
Funkce gril funguje, ale hlavní trouba 
ne.  

• Zkontrolujte, zda jste nastavili 
správnou funkci.  

 
Gril a horní těleso trouby nefunguje, 
nebo během provozu vynechává na 
dlouhou dobu.  
• Nechte troubu asi 2 hodiny 

vychladnout. Jakmile zchladne, 
vyzkoušejte, zda spotřebič opět 
funguje správně.  

 
Jídlo není rovnoměrně propečené 
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou 

teplotu a správnou funkci pečení pro 
pokrm, který chcete připravovat. 
Možná bude třeba pro zlepšení 
výsledku pečení upravit teplotu o 
plus/mínus 10°C. 

 
Jídlo není rovnoměrně propečené 
• Zkontrolujte, zda trouba byla správně 

instalována a je vyvážená.  
• Zkontrolujte, zda jsou používány 

správné teploty a úrovně polic 
v troubě.  

 
Osvětlení trouby nefunguje 
• Viz strana 15 a pokyny pro “Výměnu 

žárovky trouby”. 
 
V troubě dochází ke kondenzaci 
• Pára a kondenzace jsou přirozenými 

vedlejšími produkty pečení všech 
pokrmů s vyšším obsahem vody, např. 
zmrazených výrobků, kuřat apod. 

• Kondenzace se může vyskytovat uvnitř 
trouby, ale také mezi skly dveří. 
Neznamená to však automaticky, že 
trouba nefunguje správně. 

• Po upečení a vypnutí trouby 
nenechávejte pokrmy vychladnout 
v troubě.   

• Je-li to vhodné, používejte při pečení 
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zakrytou nádobu, abyste snížili 
množství vznikající kondenzace. 

 
Důležité 
Jestliže se zdá, že Váš spotřebič 
nefunguje správně, odpojte ho ze sítě a 
kontaktujte Servisní oddělení firmy 
Baumatic. 
 

Nepokoušejte se sami spotřebič opravit. 
 
Mějte na vědomí, že pokud je technik 
požádán o zásah v záruční lhůtě a zjistí, že 
problém nevznikl ze strany spotřebiče, 
může Vám být naúčtován jeho výjezd.  
 
Spotřebič musí být přístupný tak, aby 
technik mohl provést náležitou opravu. 
Jestliže se technik obává poškození 
spotřebiče nebo Vaší kuchyně z důvodu 
způsobu instalace spotřebiče, opravu 
neprovede.    
To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče 
obloženy obkladačkami, utěsněné 
těsnícím materiálem, nebo jsou zepředu 
zahrazeny dřevěnými překážkami, např. 
soklem. Dále také v případě, že byla 
provedena jakákoli jiná instalace než 
podle specifikace firmy Baumatic. 

 
Další podrobnosti se dozvíte v záručních 
podmínkách na poslední straně této 
příručky.  
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18. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

 

Vážení zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali spotřebič značky Baumatic, 
dojde-li však k závadě, pokuste se ji odstranit zkontrolováním, zda jste postupovali podle 
pokynů uvedených v návodu k použití. Při koupi spotřebiče pečlivě zvažte, jaké vlastnosti a 
funkce požadujete. To, že spotřebič nebude vyhovovat Vaším pozdějším nárokům, 
nemůže být toto důvodem k reklamaci.  
 
1. ZÁRUČNÍ DOBA, PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ 

 
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že spotřebič bude mít 
vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a bude poskytnuta na spotřebič 
zákonná záruka v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§620 
Občanského zákoníku) nebo smluvní záruka 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§429 
Obchodního zákoníku). 
Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje spotřebiče zákazníkovi. Má-li zakoupený 
spotřebič uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až 
ode dne uvedení spotřebiče do provozu jak stanovuje § 621 občanského zákoníku, 
nejpozději však do 6 měsíců od data prodeje prodávajícím.  
Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného 
servisu do dne ukončení opravy spotřebiče. 
 
2. ZÁRUČNÍ OPRAVY  
 
Pokud bude mít spotřebič vadu, která se projevý v ramci šesti měsíců od zakoupení 
spotřebiče je prodávající nebo autorizovaný servis povinen požadavek zákazníka 
přezkoumat a rozhodnout o něm v rámci reklamace. (§616 odst. 4 občanského zákoníku)  
Tyto opravy prosím nahlašujte:  

1. Práva z odpovědnosti za vady je zákazník dle platné české legislativy povinen 
uplatňovat u prodávajícího, u kterého byl spotřebič zn. Baumatic zakoupen. 

2. Servis společnosti Baumatic – ČR, s.r.o. nad rámec svých zákonných povinností 
nabízí zákazníkům možnost využití bezplatné servisní linky 800 185 263 a 
nahlásit tak záruční opravu přímo v servisní centrále spol. Baumatic - ČR, s.r.o. v 
pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz. Rovněž na těchto 
kontaktech je možné nahlásit požadavek na Pozáruční opravu spotřebiče. 

 
 
 
Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: 
· typ spotřebiče / model 
· sériové číslo 
· datum zakoupení spotřebiče.   

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využiti služby popsané v bodě 2. 
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odstavec 2. ZP (výjezd technika Baumatic k zákazníku) a při nezjištění rozporu s 
Návodem k použití, bude tato reklamace klasifikována jako reklamace nezjištěna,je 
zákazník povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací a s tímto také 
souhlasí. Sazby za servisní úkony jsou k dispozici v aktuálním ceníku dostupném na 
webových stránkách www.baumatic.cz.  
 
3. ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA 

• vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze a použití, 
• vady způsobené neodborným uvedeným spotřebiče do provozu /neodborná 

instalace, které neodpovídají platným normám a bezpečnostním 
předpisům/,neodbornou obsluhu a údržbou spotřebiče, tak, jak je uvedené v 
Návodu na obsluhu a použití. 

• záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným 
používáním spotřebiče, nebo jeho nadměrným zatěžováním. 

• záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení spotřebiče způsobené jeho běžným 
užíváním. 

• vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození 
statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti. 

• vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná 
manipulace, živelné události. 

• vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot 
• vady způsobené zásahem třetí osobou 
• zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, 

tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, 
poškrábané nebo natřené části 

• příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a 
objímky na hořáky, vložky do trouby 

• reklamace parametrů a vlastnosti spotřebičů uváděných v produktových 
katalozích a propagačních letácích (tiskové chyby) v nichž je specificky vyhrazeno 
naše právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit 
chování spotřebiče. 

 
Doporučujeme zákazníku, aby v případě reklamace vestavného spotřebiče měl k dispozici 

doklady prokazující odbornou instalaci spotřebiče. 
 
 

4.  ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení spotřebiče po jeho instalaci. Tyto práce má 
povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací. Vada, která 
vznikla neodbornou montáží spotřebiče v rozporu s ustanovením § 623 OZ nebo jiným 
neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu montáže. Toto může 
byt důvodem pro neuznání reklamace. 
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako 
dokladu o koupi zboží.  
Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také 
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splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC. 
 
5. UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE 
 
Baumatic – ČR, s.r.o. zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho expedice k zákazníkovi bez 
vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Baumatic důrazně doporučuje kupujícím při 
přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní a zda je předán 
daňový doklad a řádně vyplněný záruční list. V případě poškození zboží je nutné o tomto 
ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě případně uvést výhradu 
na dodací list. Nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky o tomto informovat 
Baumatic. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání 
záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady. Mechanické 
poškození spotřebiče může byt důvodem pro neuznání reklamace. V případě, že 
výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který 
brání poškození výrobku při přepravě zpět. 
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