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Vysvětlení symbolů 
 
 

Výstražné symboly: Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. elektřinou nebo požárem). 

Pečlivě si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je. 
 

 
 
Před použitím si přečtěte návod! 

 
Doplňující informace 
 
 
Pozor: horké povrchy! 

 
 Vhodné na potraviny 
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Vysvětlení klíčových slov 
 
NEBEZPEČÍ (GEFAHR) - Varuje před vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím. 
VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před možnými vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím. 
UPOZORNĚNÍ (VORSICHT) – Varuje před mírným až středně těžkým zraněním. 
POZNÁMKA (HINWEIS) – Varuje před věcnými škodami. 
 

Rozsah dodávky 

• Horkovzdušná trouba (1 x) 

• Mřížka (1 x) 

• Pečicí plech (1 x) 

• Grilovací rošt (1 x) 

• Otočná jehla (1 x) 

• Zásobník na drobky (1 x) 

• Držák (pro otočnou jehlu) (2 x) 

• Šrouby pro držák (2 x) 

• Pomůcka na vyjímání (1 x) 

• Návod na použití (1 x) 
Zkontrolujte úplnost dodávky a součásti, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození 
výrobek nepoužívejte, ale kontaktujte zákaznický servis. 
 

Popis přístroje 

(obrázek A) 
1 kryt přístroje 
2 větrací otvory 
3 ovládací prvky 
4 skleněná dvířka 
5 rukojeť dvířek 
6 spodní topné těleso 
7 kolejnice 
8 otvírání pro otočnou jehlu 
 
Příslušenství  
(obrázek B) 
9 otočná jehla 
10 grilovací rošt 
11 pečicí plech 
12 mřížka 
13 pomůcka na vyjímání 
14 zásobník na drobky 
 
Ovládací prvky 
(obrázek C) 

15  plynulý regulátor teploty (až do 230 ° C) 

16   přepínač funkcí 
17 provozní kontrolka 

18 Časovač (STAY ON - OFF - 15 - 30 - 45 - 90 minut) 
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Vážené zákaznice, vážení zákazníci, 
Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi horkovzdušné trouby.   
Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější 
použití. Při předávání přístroje by měl být také s přístrojem předán tento návod. Je součástí přístroje.  
Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení informací uvedených v tomto návodu. 
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se přístroje a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis 
prostřednictvím našich webových stránek: www.dspro.de/kundenservice 
 

 

Zamýšlené použití 

• Tento přístroj je vhodný pro pečení, opékání, grilování, smažení, gratinování, ohřev a rozmrazování 
potravin. 

• Přístroj je vhodný pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití nebo použití podobné 
domácímu, například v hotelech, penzionech, kancelářích, kuchyňkách pro zaměstnance apod. 

• Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu na použití. Jakékoli jiné použití je považováno 
za nevhodné. Nesprávná obsluha a nesprávná manipulace mohou vést k poruchám přístroje a ke 
zranění uživatele. 

• Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, poškozením nebo pokusy o opravu. 
Toto platí i pro běžné opotřebení. 

 

Bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, upozornění, ilustrace a technické údaje, s 
nimiž je tento přístrj dodáván. Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozonění může způsobit 
úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění. 

 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod 
dozorem nebo poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným výsledným 
rizikům. 

 Děti si nesmí s přístrojem hrát.  
 Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod 

dozorem. 
 Děti mladší 8 let a zvířata, musí být drženy mimo dosah přístroje a připojovacího kabelu. 

 
Vlnky v trojúhelníku - POZOR: Horké povrchy! Přístroj se během používání velmi zahřívá. Dejte pozor na to, 
abyste se během provozu a po použití přístroje nedotýkaly žádných horkých částí. Při manipulaci s 
přístrojem nebo bezprostředně po jeho vypnutí, se dotýkejte pouze rukojeti a ovládacích prvků. Přístroj 
přepravujte, skladujte nebo čistěte pouze tehdy, pokud zcela vychladl. Používejte vhodné kuchyňské 
rukavice. 

 Nikdy neponořujte přístroj a připojovací kabel do vody nebo jiných kapalin a zajistěte, aby nemohly 
spadnout do vody nebo se namočit. Při kontaktu s vodou hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 

 Před přepravou a čištěním vždy odpojte přístroj od sítě. 
 Na přístroji neprovádějte žádné změny. Připojovací kabel nevyměňujte sami. Pokud je přístroj, 

připojovací kabel nebo příslušenství přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, 
zákaznickým servisem nebo odbornou dílnou, aby se předešlo nebezpečí. 

 Přístroj není určen k provozu s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládáním. 
 Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění"! 
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NEBEZPEČÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Přístroj používejte a skladujte pouze v uzavřených místnostech. Nepoužívejte přístroj v místnostech 
s vysokou vlhkostí. 

 Pokud spadne přístroj do vody, okamžitě vypněte napájení. Nepokoušejte se vytáhnout přístroj z 
vody, když je připojen k síti! Před opětovným spuštěním nechte přístroj zkontrolovat v odborném 
servisu. 

 Nikdy se nedotýkejte přístroje a připojovacího kabelu mokrýma rukama, když je přístroj připojen k 
síti. 

 
VAROVÁNÍ - Nebezpečí požáru 

 Nepoužívejte přístroj v místnostech, kde jsou vysoce hořlavé nebo výbušné látky. 
 Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu. Nepokládejte na přístroj ani do přístroje 

hořlavé materiály (např. lepenku, papír, plast).  
 Přístroj nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu s více zásuvkámi spolu s jinými spotřebiči (s vyšším 

výkonem), abyste zabránili přetížení a případně zkratu (požáru). 
 Nepoužívejte prodložovací kabely. 
 Nestrkejte nic do větracích otvorů přístroje a dejte pozor, aby nebyly otvory zacpány.  
 Dejte pozor na to, aby se nepřehřály potraviny bohaté na oleje a tuky. 
 Během provozu přístroj nezakrývejte, aby nedošlo k požáru přístroje. 
 V případě požáru: Nehaste vodou! Plameny uhaste žáruvzdrnou přikrývkou nebo vhodným hasicím 

přístrojem. 
 
VAROVÁNÍ - Nebezpečí poranění 

 Udržujte děti a zvířata mimo dosah plastovýcch sáčků a fólií. Hrozí nebezpečí udušení. 
 Ujistěte se, že připojovací kabel je vždy mimo dosah malých dětí a zvířat. Hrozí nebezpečí uškrcení. 
 Ujistěte se, že připojovací kabel nepředstavuje nebezpečí zakopnutí. Kabel nesmí viset dolů 

z povrchu, na kterém je přístroj umístěn, aby se zabránilo stržení přístroje. 
 Během provozu a při otevření trouby může unikat horká pára. Držte hlavu a ruce mimo tuto 

nebezpečnou zónu. Hrozí opaření teplem, horkou párou nebo kondenzací. 
 Během provzu s přístrojem nepohybujte. 

 

POZNÁMKA - Riziko materiálových a věcných škod 
 Přístroj musí být vypnutý, pokud má být zástrčka zapojena do zásuvky nebo ji chcete vypojit. 
 Pokud dojde k chybě během používání nebo před bouřkou, vypojte zástrčku ze zásuvky. 
 Pokud chcete vypojit zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku a nikdy ne za kabel. Přístroj 

netahejte ani nepřenášejte za napájecí kabel. 
 Neumisťujte přístroj na zdroje tepla, jako jsou varné desky nebo trouby, ani do jejich blízkosti. 

Otevřený oheň, například hořící svíčky, držte dál od přístrje a připojovacího kabelu. 
 Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, dlouhodobé vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo 

nárazům. 
 Přístroj skladujte na suchém místě při teplotách mezi 0 a 40 ° C. 
 Na přístroj ani připojovací kabel nikdy nepokládejte žádné předměty. 
 Používejte pouze originální příslušenství od výrobce, aby nedošlo k narušení funkce přístroje a 

zabránilo se tak možnému poškození. 
 

Bezpečnostní zařízení 
 
Ochrana proti přehřátí 
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Přístroj má ochranu proti přehřátí. Pokud je vnitřní teplota příliš vysoká, přístroj se automaticky vypne 
touto ochranou. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout. 
 
Automatické vypnutí 
Po uplynutí nastavené doby vaření se automaticky vypne přívod tepla. Nějakou dobu bude běžet větrák, 
aby přístroj ochladil. 
 

Před prvním použitím 

1. Z přístroje odstraňte všechny fólie, nálepky nebo ochranu při přepravě. Nikdy neodstraňujte 
typový štítek a varování! 

2. První spuštění přístroje by mělo proběhnout bez potravin, protože možnými zbytky z výroby může 
dojít ke vzniku zápachu nebo kouře. Nechte přístroj zahřát přibližně na 10 minut bez obsahu při 
nejvyšší teplotě (viz kapitoly „Nastavení a připojení“ a „Použití“). 

3. Důkladně opláchněte veškeré příslušenství. Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění“. 
 

Nastavení a připojení 
!Pozor! 

 Přístroj připojujte pouze do správně nainstalované zásuvky. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby 
bylo možné rychle odpojit zástrčku ze zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat technickým údajům 
přístroje. 

 Ujistěte se, že připojovací kabel není skřípnutý, zauzlený nebo položený přes ostré hrany a 
nepřichází do styku s horkými povrchy (například s přístrojem). 

 Přístroj má gumové nožičky. Některý nábytek je potažen materiály, které by mohly poškodit 
gumové nožičky. Pokud je to nutné, umístěte pod přístroj podložku. 

 
1. Přístroj umísstěte na kuchyňskou desku nebo na jinou suchou, čistou, rovnou a tepelně odolnou 

pracovní plochu. Zajistěte dostatečný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 30 
cm nahoru). 

2. Napájecí kabel zcela rozviňte a zapojte jej do elektrické zásuvky. 
 

Příslušenství a funkce 

 
Otočná jehla (9) 
Ideální pro grilování kuřat, pečeně nebo podobně. K otočné jehle patří dva držáky, které pojmou větší 
potraviny, například kuře. Držáky jsou připevněny k otočné jehle pomocí přísllušných šroubů. 
 
Grilovací rošt (10) 
Ideální pro grilování masa, ryb a zeleniny a pro gratinování. 
 
 
Pečicí plech (11) 
Ideální pro pečení, rozmrazování, ohřívání nebo gratinování potravin všeho druhu. 
 
Mřížka (12) 
Ideální pro přípravu hranolek, kuřecích nugetů nebo pro grilování masa a ryb. 
 
Pomůcka na vyjímání (13) 
Vhodné pro vyjmutí plechu na pečení, mřížky a otočné jehly. Pomůcka pro odstraňování není vhodná pro 
vyjmutí grilovacího roštu! 
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Zásobník na drobky (14) 
Vhodné pro sběr drobků. Miska na drobky není vhodná na použití jako pečicí plech nebo odkapávací miska 
na tuk! 
 
Funkce 

horní teplo 

spodní teplo 

horní a spodní teplo 

 horní teplo / cirkulující vzduch / otočná jehla 

horní a spodní teplo / cirkulující vzduch 

horký vzduch (horní a spodní teplo a horký vzduch) 
 

Použití 

!Pozor! 
 Do přístroje nevkládejte jídlo v sáčcích nebo v potravinové fólii. 
 Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru. 
 Ujistěte se, že se jídlo nedotýká topných těles přístroje. 
 Když je přístroj v provozu, udržujte vždy skleněná dvířka zavřená. 
 Po použití vždy umístěte použité příslušenství na tepelně odolný povrch. 
 Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl nebo spadl do vody. Před opětovným 

spuštěním jej nechte zkontrolovat odborným servisem. 

 
1. Otevřete skleněná dvířka (4). 
2. Zasuňte požadované příslušenství (viz kapitola „Příslušenství a funkce“) do požadované kolejnice (7) 

v troubě. Při používání otočné jehly (9) dodržujte následující kapitolu. 
3. Vložte jídlo na grilovací rošt (10), plech na pečení (11) nebo mřížku (12). 

Nepokládejte potraviny obsahující tuk nebo olej přímo na mřížku nebo grilovací rošt, aby spodní 
topné těleso nebylo v kontaktu s kapajícím tukem / olejem. Použijte dodaný plech na pečení nebo 
jej zasuňte do spodní kolejnice jako sběrnou nádobu na tuk. 

4. Zásobník na drobky (14) zasuňte pod spodní topné těleso (6), abyste zachytili drobky a v případě 
potřeby zjednodušili čištění. 

5. Zavřete skleněná dvířka. 
6. Regulátor teploty (15) nastavte ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu.  
7. Přepínač funkcí (16) přepněte na požadovanou funkci (viz kapitola "Příslušenství a funkce" - 

"Funkce"). 
8. Chcete-li zahájit proces ohřevu, nastavte časovač (18) ve směru hodinových ručiček na požadovaný 

čas (maximálně 90 minut) nebo na Stay ON (trouba zůstává trvale zapnutá). Po nastavení času se 
rozsvítí provozní kontrolka (17). 

 
- Pokud je časovač nastaven na Off, trouba není zapnutá. 
- Pokud je časovač nastavený na Stay On, trouba se automaticky nevypne. 

9. Pokud byl nastaven čas, zazní signální tón a přístroj automaticky vypne přívod tepla, jakmile vyprší 
nastavený čas na časovači. Pokud byl časovač nastaven na Stay On, musí se otočit na Off, aby se 
vypnul přívod tepla. 

Pokud má být proces ohřívání předčasně ukončen, otočte čassovač do polohy Off, aby se přístroj 
vypnul. 
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10. Otevřete skleněná dvířka a opatrně vyjměte použité příslušenství, v případě potřeby použijte 
pomůcku na vyjímání (13). 

11. Nechte troubu vychladnout. 
 
Použití otočné jehly 

1. Plech na pečení (11) zasuňte do spodní kolejnice jako odkapávací misku na tuk. 
2. Nasuňte na otočnou jehlu (9) držák cca 5 - 7 cm. Ujistěte se, že špičky směřují k otočné jehle.  
3. Potraviny, které chcete grilovat, napíchněte na jehlu a špičku držáku pevně zatlačte do potraviny.  
4. Druhý držák nasuňte na druhou stranu otočné jehly a pevně zatlačte špičky do potraviny.  
5. Potravinu s držáky posuňte na střed otočné jehly.  
6. Držáky zafixujte šrouby. 
7. Otočnou jehlu položte na pomůcku pro vyjímání (13). 
8. Uprostřed levé vnitřní stěny trouby je otvor - do tohoto otvoru vložte dlouhou stranu (B) otočné 

jehly (obr. D). 
9. Zavěste krátkou stranu zářezem (A) do věšáku na pravé vnitřní stěně trouby (obrázek D). 
10. Postupujte podle pokynů 4-10 z předchozí kapitoly. 

 

Tipy 

• Doby vaření závisí na velikosti a množství jídla a na teplotě vaření. Začněte s kratší dobou vaření a 
upravte dobu vaření podle svého osobního vkusu. 

• Pro přípravu pokrmů není obvykle potřeba olej nebo jen velmi málo oleje. Trochu oleje lze do jídla 
přidat pro chuť pomocí rozprašovače na olej. 

• Při přípravě průmyslově vyráběných zmrazených produktů byste měli dodržovat specifikace času a 
teploty uvedené výrobcem. Před uplynutím stanovené doby vaření zkontrolujte, zda je již jídlo 
uvařeno, protože doba vaření může být o něco kratší než v běžné troubě.  

 

Čištění 

!Pozor! 
 Během použití nebo bezprostředně po použití nikdy nestříkejte na skleněná dvířka studenou vodu. 

Dvířka by mohla prasknout. 
 Na skleněná dvířka nepoužívejte čističe pro skla. 
 K čištění nepoužívejte žíravé nebo drsné čisticí prostředky ani drátěnky. Mohou poškodit povrchy. 

 
Po každém použití ihned vyčistěte přístrj a použité příslušenství, abyste zabránili tvorbě bakterií. 
Nenechávejte zaschnout zbytky potravin. 

1. Vyjměte z přístroje všechny odnímatelné části.  
2. Veškeré příslušenství očistěte teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Není vhodné do myčky. 
3. Kryt přístroje (1) a topná tělesa (6) otřete čistým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte 

čisticí prostředek vhodný pro trouby. Dodržujte při tom návod na použití čisticího prostředku. 
4. Před uskladněním na čisté a suché místo, které je nepřístupné dětem a zvířatům, nechte zcela 

vyschnout všechny části. 
 

Poradce při potížích 

Pokud přístroj nepracuje správně, zkontrolujte, zda je možné, abyste problém vyřešili sami. Pokud tyto 
následující kroky problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. 

 
Nikdy se nepokoušejte opravit elektrický přístroj sami! 
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Problém: Možná příčina Řešení 

Přístroj nefunguje. Síťová zástrčka není správně zapojena. Zapojte správně zástrčku do zásuvky. 

Zásuvka je rozbitá. Vyzkoušejte jinou zásuvku. 

V zásuvce není síťové napětí. Zkontrolujte pojistku síťové přípojky. 

Byla aktivována ochrana proti přehřátí. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a 
nechte přístroj zcela vychladnout. 
Poté to zkuste znovu. 

Není nastaven časovač (18) - (pozice 
Off). 

Nastavte časovač. 

Je vypnuta pojistka 
v pojistkové skříňce. 

Je připojených hodně přístrojů na 
jeden elektrický okruh. 

Snižte počet přístrojů zapojených na 
jeden okruh. 

Potraviny nejsou 
rovnoměrně uvařeny. 

Současně byly připravovány různé 
potraviny s různou dobou vaření. 

Nejprve vložte do trouby potraviny s 
delší dobou vaření, později přidejte 
potraviny s kratší dobou vaření. 

Byly připraveny současně připravovány 
potraviny, které mají rozdílnou teplotu 
vaření. 

Potraviny s rozdílnými teplotami 
vaření připravte jednu po druhé. 

Potraviny leží přes sebe. Potraviny oddělte a promíchejte. 

Jídlo není uvařeno. Proces ohřevu není dostatečně dlouhý. Pomocí časovače (18) prodlužte 
proces ohřevu. 

Přívod tepla nebo teplota nejsou 
dostatečné. 

Změňte na variaci horního a spodního 
tepla a cirkulující vzduch a v případě 
potřeby zvyšte teplotu. 

Z přístroje vychází kouř 
nebo se vyvinul 

nepříjemný zápach. 

Přístroj je znečištěný. Postupujte podle pokynů v kapitole 
"Čištění". 

Přístroj je používán poprvé. Při prvním použití nového přístroje 
dochází často k vývoji zápachu. 
Zápach by měl zmizet poté, co byl 
přístroj několikrát použit. 

 

Technická data 

Číslo výrobku: 03544 
Číslo modelu: KF1842LQ-S3U 
Napájení: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Výkon: max. 1800 W. 
Třída ochrany I 
Objem: 42 l 
Časovač: až 90 minut 
Nastavení teploty: až 230 ° C 
ID návodu na použití: Z 03544 M DS V1 0819 
 

Likvidace 

Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odneste jej do sběru 
recyklovatelného odpadu. 
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Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o starých odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ). Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu, ale ekologicky šetrným 
způsobem jej zlikvidujte prostřednictvím společnosti určené k likvidaci odpadu. 
 
 


