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Vážení zákazníci,

přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme Vám
návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný postup při užívání tohoto zařízení,
které pak bude pracovat bezpečně a spolehlivě. Váš přístroj je ohleduplný k životnímu
prostředí, spolehlivý a pomáhá Vám tak zlepšit kvalitu Vašeho každodenního života.

Berte prosím na vědomí, že výrobek je určen výhradně pro podnikatelské účely, pro
použití v provozovnách.
Horkovzdušná trouba je určena k přípravě pokrmů horkým vzduchem.
Je určena k rozpékání mražených polotovarů horkým vzduchem.
Není vhodná k přípravě syrových těst, zejména kynutých.

ÚVOD

Přečtěte  si  pozorně tento  návod na obsluhu,  než začnete  výrobek používat.  Návod k
obsluze je stručný a obsahuje pouze informace, které Vám napomohou k plnému využití
výrobku. Pečlivě uschovejte všechny díly, které byly spolu s výrobkem dodány. Návod na
použití vždy předejte případnému dalšímu majiteli.
Čtěte  pozorně  tento  návod  před  započetím  jakýchkoliv  operací  s  přístrojem,  abyste
předešli zbytečným poškozením přístroje či jiného majetku nebo vzniku možného úrazu,
zranění či dokonce úmrtí osob v jeho blízkosti.  Kromě toho, je důležité, dodržet všechna
místní nařízení, normy a předpisy.

Trouba Nerone byla zkonstruována v souladu s normami EU v platném znění.
Výrobce si  vyhrazuje právo provádět technické změny svého výrobků bez předchozího
oznámení. 

Pravidla bezpečného použití

V tomto odstavci jsou uveřejněna základní pravidla bezpečného použití, 
čtěte pozorně před instalací a použitím přístroje:

 Přístroj by měl být zabalen a instalován několika osobami, aby nedošlo k 
poranění osob nebo poškození přístroje.

 Nikdy se nedotýkejte přístroje vlhkýma rukama, jste-li na boso, případně s 
vlhkými chodidly nebo stojíte-li ve vodě.

 Vždy před manipulací s přístrojem nebo čištěním se ujistěte, že je přístroj 
vypnut ze zásuvky nebo je vypnutý jistič.

 Odpojení přístroje od elektrického proudu provádějte vždy vytažením vidlice 
ze zásuvky nebo případně vypněte jistič, nikdy netahejte za kabel nebo 
neoddělujte kabel od přístroje.

 Nestoupejte na podstavec, dvířka ani police, neopírejte se o ně.
 Nenechejte děti, aby si s přístrojem hráli, sedali si na police nebo se 

zavěšovali na dveře.
 Do přístroje nedávejte žádné výbušniny a hořlavé látky, spreje s hořlavými 

látkami, zapalovače.
 V blízkosti přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm a neskladujte hořlavé 

či výbušné látky.



 Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř prostoru, deodoranty, šlehače,…
 Jednotlivé díly obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, mohou pro ně být 

nebezpečné.
 Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ukládání odpadu.
 Přístroj zlikvidujte v souladu se zákonem o nakládání s odpady.
 Nikdy nepřipojujte přístroj k el. síti přes prodlužovací elektrický kabel nebo 

rozdělovače el. Zásuvky, a podobně.
 Na zásuvku, do níž zapojíte přístroj, již nezapojujte současně přístroj jiný.
 Nikdy neumisťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů nebo stěn, povrchů 

a předmětů, které nejsou žáruvzdorné. 
 Nepoužívejte při pečení pekáče s hranami vyššími, než je nutné. Hrany jsou 

bariéry pro cirkulaci vzduchu. 
 Při manipulaci nedržte zařízení za madlo dveří, dveře nebo ovládací panel. 

Uchopte jej za boční stěny.
 Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo a blízko tepelných zdrojů.
 Neumisťujte přístroj do místnosti s vysokou vlhkostí – může dojít ke 

kondenzaci na povrchu přístroje.
 Nepokládejte na horké varné zóny potraviny zabalené do alobalu, látek či 

plastových nádob.
 Nepokládejte žádné předměty či materiál na vrchní desku zařízení, zvláště 

jsou-li horké.
 Nepokládejte těžké předměty na otevřená dvířka trouby, protože by mohlo 

dojít k poškození. 
 Nepoužívejte přístroj jako podstavec nebo jako pracovní plochu.
 Na madlo dveří nic nezavěšujte. 
 Nikdy nepolívejte přístroj vodou nebo jinými roztoky.
 Nepoužívejte ostré předměty a drátěnky a agresivní čističe.
 Přístroj je nutné umístit tak, aby bylo připojení k el. síti vždy přístupné a bylo

možné přípojení k elektrické síti vždy zkontrolovat.

INSTALACE A PŘEVOZ

Nepřekrývejte  jednotlivá  zařízení  přes  sebe  (pouze  pokud  jsou  zabalena  v  dřevěné
bedně). Doporučujeme transportovat zařízení pouze ve vodorovné poloze.
Při  dodávce  zkontrolujte,  zda  je  obal  neporušený  a  zda  během transportu  nedošlo  k
žádnému poškození.  Odstraňte  lepenkovou krabici  a  spony,  které  připevňují  přístroj  k
paletě, ustavte výrobek do správné polohy a pak odstraňte lepicí bílé fólie z nerezové
oceli.

Nakládka a vykládka může být provedena zvedákem palet nebo vysokozdvižným vozíkem
řízeným  zkušenou  a  oprávněnou  osobou.  Odmítáme  jakoukoliv  odpovědnost  za
nedodržení platných předpisů.
Před  započetím  nakládky,  ustálením  a  instalací  zařízení  na  provozovně,  si  laskavě
přečtěte pozorně  informace o váze a rozměrech.
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za operace provedené bez přihlédnutí na výše
popsané bezpečnostní opatření.

Zabalený  výrobek  by měl  být  přepravován  prostředky v  souladu  s  platnými  místními
předpisy.
Během přepravy je nutné zajistit stabilní polohu zabaleného výrobku!
NIKDY NEPŘEKLÁPĚJTE KRABICE!



Instalace na provozovně

Doporučujeme  umístit  zařízení  v  dobře  větrané  místnosti.  Berte  na  vědomí,  že  v
nevětraných místnostech mohou nastat komplikace – například kondenzace.

Aby přístroj dobře fungoval, věnujte pozornost následujícím informacím:

 Nezamezujte přístupu dostatečného množství vzduchu.
 Nepokládejte žádné předměty či materiál na vrchní desku zařízení.
 Nikdy neumisťujte zařízení do malého uzavřeného prostoru, kde necirkuluje 

vzduch.
 Vyhněte se častému přemisťování přístroje.
 Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo a blízko tepelných zdrojů.
 Neumisťujte přístroj do místnosti s vysokou vlhkostí – může dojít ke kondenzaci na 

povrchu přístroje.
 Nezakrývejte větrací otvory přístroje.

Přístroj by měl být instalován ve vzdálenosti alespoň 10 cm od zdi po celém obvodu a
ustálen ve vodorovné poloze.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy
pro  odstraňování  odpadu.  Společnost  NOSRETI  velkoobchod  s.  r.  o,  dovozce  tohoto
přístroje,  je  zaregistrována  u  autorizované  obalové  společnosti  EKO-KOM,  a.s.   pod
číslem EK-F06150058. 
Přístroj je  vyroben z  recyklovatelných materiálů  a je  označen v souladu s  evropskou
směrnicí 2002/96/ES (v platném znění) o likvidaci elektrického zařízení. 

Tento  symbol  na  přístroji  nebo  na  dokladech  udává,  že  přístroj  nesmí  být
likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného
sběrného  centra  k  recyklaci  el.  zařízení  nebo  jiné  místo  k  tomu  určené.  O
ekologické likvidaci vysloužilého přístroje se informujte u svého dodavatele nebo
u místního úřadu. Dbejte na to, aby při  přepravě na místo likvidace nedošlo k
porušení chladicího okruhu a následného úniku chladiva. 

Jednotlivé díly obalu, zejména polystyrén, igelit, plastové části, dřevo, karton a kov nesmí
být ponechány v dosahu dětí, mohou být pro ně nebezpečné.
Ochranný  obal  je  vyroben  k  ochraně  přístroje  a  jednotlivých  částí  během přepravy  a
splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem. Jedná se o přepravní
obaly z PE fólie, profilovaného polystyrénu, polypropylenových pásků, dřeva, kartonu a
kovu. Prosíme, odevzdejte obalový materiál do sběrných surovin, tak může být recyklován.
Obal a všechny jeho části zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ukládání odpadů.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Neničte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní části přístroje, je velmi důležitý pro
servisní účely.

 Před čištěním musí být přístroj odpojen od elektrické sítě.
 S čištěním vždy vyčkejte, až přístroj a všechny jeho části zcela vychladnou.
 Povrch přístroje omyjte vlažnou vodou s mycím prostředkem na mytí nádobí, potom

omyjte čistou vodou a vytřete do sucha.



 Nikdy nepoužívejte chemické a agresivní čistící prostředky, nesušte na slunci nebo
vysoušečem.

 Nikdy nepoužívejte k čištění ostré předměty, drátěné žínky apod.
 Nepoužívejte parní čističe, hrozí nebezpečí zranění či poškození.
 Zvláštní pozornost věnujte částem z plastických hmot.
 Zajistěte, aby voda z čištění nepronikala do elektrických částí přístroje.

Čištění pece

 Po každém pečení  je  nutné vnitřek  trouby důkladně vyčistit  od  zbytků  pokrmů,
veškerých nečistot a tuku.

 Použijte  nepěnivé  a  neagresivní  saponáty,  vhodné  pro  trouby  nebo  spreje  pro
nepřístupná  místa.  Při  jejich  použití  dbejte  osobní  bezpečnosti  a  vždy se  řiďte
pokyny výrobce čističe.

 Vyjměte z vnitřního prostoru rošty a pečící pánve a vyčistěte je zvlášť.
 Vytřete vnitřek trouby čističem.
 Předehřejte vnitřek trouby na cca 80°C a nechte působit zhruba 20 – 30 minut a

pak přístroj odpojte od sítě.
 Otevřete dveře trouby – dávejte při tom pozor, ať si nepopálíte obličej nebo ruce,

dávejte pozor na oči – hraňte je před párou.
 Vytřete vnitřek trouby vlhkým hadrem a nechte řádně vyschnout

Čištění ventilátoru

Pravidelně kontrolujte stav ventilátoru a udržujte jej čistý, zabraňte pravidelným čištěním
tvorbě  nánosů tuku na lopatky ventilátoru.

Čištění skla

Sklo  čistěte  vždy  po  vychladnutí  a  nikdy  nepoužívejte  agresivní  čističe,  abrazivní
prostředky nebo ostré předměty a tvrdé materiály, můžete poškrábat sklo.

Čištění nerezových ploch

 Vždy je nutné zajistit netoxičnost a maximální hygienu ošetřených ploch přístroje. 
 Nerezová ocel má tenkou vrstvu oxidu, která zabraňuje tvorbě rzi. 
 Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou zničit nebo ovlivnit tuto vrstvu, a tím

vyvolat  korozi.  Nikdy  nepoužívejte  agresivní  čisticí  prostředky,  ostré  předměty,
drátěné žínky apod.

 Doporučujeme používat speciální přípravky na nerezové plochy.
 Naneste je na jemný  hadřík, vyčistěte nerezové povrchy a vyleštěte je dosucha.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Model  FEM04NE595V  je  vybavena  dvoupólovou  vidlicí  s  uzemňovacím  kolíkem.
Uzemněná vidlice přístroje musí být připojena do uzemněné zásuvky, která je napájena
vhodným proudem a napětím dle  norem platných v  ČR a podle  údajů  uvedených na
výrobním štítku přístroje. Přístroj vybavený vidlicí je určen na napájení 220-240V/50Hz a
jištěním 16 A. 

Nepokoušejte se prodloužit napájecí kabel jeho napojením na další napájecí kabel,
nepoužívejte prodlužovací kabely a rozbočovače.  Do zásuvky, na kterou jste



přístroj napojili, již nepřipojujte žádná další zařízení.

Modely FEM04NEGNV, FEM03NEPSV jsou vybaveny elektrickým kabelem bez zásuvné
vidlice a musí je zapojit kvalifikovaný elektrikář dle platných norem ČSN. Kabel je nutné
zapojit  do  elektrické  sítě  na  samostatný  okruh  s  jištěním  16A,  s  napájením  220  –
240V/50Hz. Pro každý okruh je nutné nainstalovat samostatný vypínač, který bude snadno
přístupný.

Důležitá upozornění:

Přístroj  musí  být  uzemněn,  nesprávné  uzemnění  může  způsobit  úrazy  elektrickým
proudem. Nevytahujte napájecí kabel z elektrické zásuvky během provozu přístroje. Mohlo
by to způsobit požár. Když potřebujete vytáhnout napájecí kabel, nejprve vypněte jednotku
a pevně uchopte zástrčku, abyste ji vytáhli. 

 Zabraňte  poškození  napájecího  kabelu  nebo  jeho  spojování,  dále  zabraňte
pokládání předmětů na napájecí kabel, hrozí úrazy elektrickým proudem.

 V  blízkosti  napájecího  kabelu  by  neměly  být  přístroje  s  vysokou  teplotou  -
nebezpečí požáru. 

 Kabel nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí.
 V případě, že přístroj bude používán bez uzemnění nebo nebude zapojení přístroje

odpovídat  platným  normám  v  ČR,  dovozce  ani  výrobce  nenese  žádnou
odpovědnost  za  případné  omezení  funkčnosti  přístroje  či  škody  na  zařízení  a
majetku, které se mohou vyskytnout.

 Přístroj nesmí být připojen k přívodu elektrického proudu během manipulace s ním,
při ustavování, údržbě nebo čištění.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Předtím, než je přístroj uveden do provozu, je nutné:
 Odstranit ochrannou fólii z vnějšího a vnitřního povrchu přístroje.
 Omýt  vnější  a  vnitřní  povrch  přístroje  horkou  vodou  s  neutrálními  saponáty,

opláchnout je čistou vodou a dosucha vytřít.
 Mít suché ruce a je suchý i povrch a dno trouby
 Ujistěte se, že dvířka trouby jsou zavřená, jinak bezpečnostní spínač přeruší chod

přístroje. Při přerušení chodu je nutné dveře zavřít, aby chod mohl pokračovat.

Pokud se během provozu zařízení  vyskytne jakákoliv porucha,  měl  by být  neprodleně
kontaktován technik autorizovaného servisního střediska.

Po splnění všech podmínek správné instalace a provedení všech kontrol, je možné přístroj
uvést do chodu. 

 Horká pára může unikat ven z trouby – pozor na popálení.
 Používejte přístroj výhradně pro vaření pokrmů.
 Unikající pára může zkondenzovat na podlahu a učinit ji kluzkou.

 Používejte při vaření vhodné ochranné pomůcky, abyste se nepopálili
 Během procesu vaření, přístroj a všechny jeho části na povrchu, přední sklo,

vnitřní  pečící  prostor  a  rošty  dosahují  vysokých  teplot.  Hrozí  nebezpečí
popálení.

 Pro manipulaci s nimi vyčkejte, až vychladnou.



 Vždy při otvírání dveří během provozu odstupte od přístroje.
 Během provozu nesmí být přístroj umístěn na zemi.

Tento přístroj  není  určen pro použití  osobami (včetně dětí)  se  sníženými
fyzickými,  smyslovými  či  duševními  schopnostmi  nebo  osobami  bez
zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří

jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Při pečení dodržujte vhodnou vzdálenost mezi rošty nebo pečícími nádobami, aby horký
vzduch mohl v pečícím prostoru rovnoměrně cirkulovat nad i pod potravinami, které mají
být tepelně upravovány. Používejte vhodné velikosti pečících nádob:

 vařená potravina nesmí přesahovat přes hrany pečících nádob
 příliš velké a vysoké nádoby zabraňují správné cirkulaci vzduchu okolo potravin

Popis ovládacího panelu

Popis funkcí

Horkovzdušná  trouba  je  určena  k  přípravě  pokrmů  horkým  vzduchem.
Je vhodná k rozpékání mražených polotovarů horkým vzduchem.
Není příliš vhodná k přípravě syrových těst, zejména kynutých.

Pečení s ventilátory

Popis výrobku

 Dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu - dokonalý vnitřní 
ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla.

 Nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť, zaoblené vnitřní hrany.
 Dvojité prosklené dveře, lehce vyměnitelné těsnění - zámkový systém.
 Vnitřní osvětlení, manuální ovládání, teplota do 280°C, 60 minutový časovač. 
 Lehce vyjmutelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu.
 Rošty (Vzdálenost mezi rošty: 84 mm):
1. FEM04NE595V - 4 ks 440 x 350 mm 
2. FEM04NEGNV – 4 ks GN 1/1 – NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
3. FEM03NEPSV – 3 ks 600 x 400 mm



Bezpečnostní pojistky

Přístroj je vybaven tlačítkem pro manuální resetování v případě přehřátí pece  .

Použití:

 Při přehřátí trouby pojistný termostat automaticky přístroj vypne a pod ovládacím
panelem  na  spodní  straně  přístroje  je  malé  tlačítko  pro  manuální  restartování
zařízení,  které  vyskočí.  Pro  další  fungování  přístroje  je  nutné  jej  po  zchladnutí
trouby zmáčknout. Pokud zůstane toto tlačítko aktivní (ve vyskočené poloze), není
možné přístroj opětovně spustit.

Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou zámku dveří.

 Pokud během pečení otevřete dveře, tato pojistka ihned vypne chod trouby, aby
nedošlo k Vašemu zranění. Pečící proces se znovu spustí až po opětovném zavření
dvířek.

Spuštění chodu přístroje

 Otočte volič teploty do pozice ON – rozsvítí se kontrolka.
 Nastavte čas na otočném voliči času – začne tikat.
 Nastavte na otočném voliči teplot požadovanou teplotu pečení.

Při nahřívání se vždy rozsvítí kontrolka teploty.

ÚDRŽBA

 Veškeré  operace  údržby  a  oprav  smějí  být  na  přístroji  prováděny  pouze  ve
vypnutém stavu a po odpojení od elektrické sítě. 

 Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 
 Opravy smí provést pouze autorizovaný technik.
 Veškerou údržbu proveďte až po vychladnutí všech částí trouby.
 Používejte vhodné ochranné pomůcky.

V  pravidelných  intervalech  doporučujeme  provést  celkovou  kontrolu  přístroje
autorizovaným technikem. 

Doporučujeme zkontrolovat především:

 Stav a bezpečnost elektrických částí.
 Správné dovírání a těsnění dveří.
 Správnou funkci ventilátoru, osvětlení, topných těles.
 Provést celkovou kontrolu zařízení.



Výměna dveřního těsnění:

Všechny modely trub jsou vybaveny snímatelným těsněním dveřního prostoru na rámu
pečícího  prostoru,  díky  čemuž  je  možné  jej  snadno  čistit  nebo  vyměnit.  Kontrolujte
pravidelně stav tohoto těsnění a doléhavost dvířek trouby.
Postup výměny:

1. Demontujte dveře – viz popis níže v další kapitole.
2. Vytáhněte lehce navenek roh těsnění a sejměte jej po celém obvodu z pouzdra –

obr. 1
3. Nové těsnění zasuňte po celém obvodu zpět do pouzdra – obr. 2
4. Nasaďte zpět dveře – viz níže v další kapitole.

Demontáž vnitřního skla

V  případě  rozbití  dveřního  skla,  odstraňte  všechny  střepy  a  dbejte  při  tom  zvýšené
opatrnosti, aby nedošlo k Vašemu zranění. Rozbité sklo zlikvidujte dle místních předpisů o
nakládání s odpady. 

Pro snadnou údržbu Vašeho přístroje je možné demontovat vnitřní sklo.

Postup při demontáži skla:
1. Otevřete dveře – obr.1
2. Po stranách na rámu skla jsou dva malé zámky. Odšroubujte je imbusovým klíčem

– obr. 2
3. Posuňte je dle směru nakreslených šipek do stran a uvolněte sklo – obr. 3
4. Vyjměte vnitřní sklo vyzvednutím nahoru – obr. 4
5. Pro  vrácení  skla  po  vyčištění  nebo  výměně  skla,  postupujte  opačně,  jako  při

demontáži





Výměna žárovky

Před výměnou žárovky odpojte přístroj od přívodu el. proudu. 
Na dno trouby doporučujeme rozprostřít měkkou tkaninu, která ochrání kryt světla nebo
žárovku před rozbitím v případě pádu. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Postup:
1. Odšroubujte ručně bočnici na straně, kde je světlo a vyjměte ji opatrně ven – obr. 1

a 2.
2. Odklopte kryt vnitřního osvětlení – obr. 3
3. Vyměňte žárovku za stejný typ vhodný do elektrických trub – obr. 4.
4. Pro zpětnou montáž použijte popsaný postup v opačném pořadí.



TECHNICKÉ INFORMACE













SERVISNÍ SLUŽBA:

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a
neprovádějte žádné opravy sami.

Pro servisní středisko si připravte tyto informace:

 Typ poruchy (co nejpřesněji) 
 Model výrobku (viz štítek)
 Sériové číslo (viz štítek) 
 Název provozovny, kde se výrobek nachází
 Kontaktní osoba
 Datum a rok zakoupení
 Datum, kdy je možné navštívit zákazníka
 V případě záruky - záruční list NOSRETI velkoobchod s.r.o.

INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU PODÁ:


