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CZ

1. BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
Z důvodu vlastní bezpeč-
nosti a správného provozu
zařízení si před instalací a
uvedením do provozu
pečlivě přečtěte tento ná-
vod. Mějte tento návod
stále uschovaný spolu s
přístrojem, a to i v případě
prodeje nebo převodu tře-
tím osobám. Je důležité,
aby uživatelé znali všech-
ny provozní a bezpečnost-
ní vlastnosti přístroje. Tyto
varné desky mají indukční
systémy, které splňují po-
žadavky směrnic EMC a
EMF a neměly by rušit
ostatní elektronická zaří-
zení. Osoby s kardiosti-
mulátorem nebo jinými
elektronickými implantáty
se musí poradit se svým
lékařem nebo výrobcem
implantovaného zařízení,
aby se posoudila jejich ná-
chylnost k rušení.
Elektrická připojení musí
provést kvalifikovaný
technik. Před provedením
elektrického připojení si
přečtěte oddíl ELEKTRIC-
KÉ PŘIPOJENÍ.

U přístrojů s napájecím kabe-
lem musí být svorky nebo prů-
řez vodičů mezi kotevním bo-
dem kabelu a svorkami uspořá-
dány tak, aby bylo možné vy-

jmout vodič pod napětím před
zemnícím kabelem v případě
výstupu z jeho uložení.
• Výrobce nemůže nést odpo-

vědnost za škody způsobené
nesprávnou instalací nebo
používáním.

• Zkontrolujte, zda síťové na-
pájení odpovídá napájecímu
napětí uvedenému na typo-
vém štítku umístěném uvnitř
výrobku.

• Odpojovací zařízení musí být
instalována v pevném systé-
mu v souladu s předpisy pro
elektroinstalační systémy.

• U přístrojů třídy I zkontrolujte,
zda je domácí napájecí zdroj
dostatečně uzemněn.

• Připojte výrobek k elektrické
síti pomocí vícepólového vy-
pínače.

• Pokud je napájecí kabel po-
škozen, musí jej vyměnit vý-
robce, autorizované servisní
středisko nebo příslušný
technik, aby se předešlo jaké-
mukoli riziku nebo nebezpeč-
né situaci.

UPOZORNĚNÍ: Před in-
stalací přístroje odstraňte
ochranné fólie.

• Používejte pouze šrouby a
další součástky dodané s pří-
strojem.

UPOZORNĚNÍ: Pokud
nebudou šrouby nebo
upevňovací prvky instalo-
vány podle pokynů v tomto
návodu, může dojít k úra-
zu elektrickým proudem.

• Činnosti čištění a údržby ne-
smí provádět děti, pokud na
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ně nedohlíží dospělá osoba.
• Děti musí být pod dohledem,

aby bylo zajištěno, že si s pří-
strojem nebudou hrát.

• Tento přístroj nesmějí použí-
vat osoby (včetně dětí) se sní-
ženými psychofyzikálně-
smyslovými schopnostmi ne-
bo bez zkušeností a znalostí,
pokud nejsou pod pečlivým
dohledem a poučeni o bez-
pečném používání přístroje
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.

• Tento přístroj mohou použí-
vat děti do 8 let a osoby se sní-
ženými psychofyzikálně-
smyslovými schopnostmi ne-
bo s nedostatečnými zkuše-
nostmi a znalostmi, pokud
jsou pod pečlivým dohledem
a poučeni o bezpečném pou-
žívání přístroje a rizicích, kte-
rá z toho plynou. Nedovolte
dětem, aby si s přístrojem
hrály.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj a
jeho přístupné části se bě-
hem používání zahřívají a
jsou horké.

Buďte velmi opatrní, abyste se
nedotkli topných prvků.
Děti mladší 8-i let udržujte mimo
dosah přístroje, pokud nejsou
neustále pod dohledem.
UPOZORNĚNÍ: Pokud má po-
vrch praskliny, přístroj vypněte,
aby nedošlo k úrazu elektric-
kým proudem.
• Nedotýkejte se přístroje

mokrýma rukama nebo část-
mi těla.

• K čištění výrobku nepoužívej-

te parní čističe.
• Na povrch varné desky nepo-

kládejte kovové předměty, ja-
ko jsou nože, vidličky, lžíce a
víka, protože by se mohly pře-
hřát.

• Po použití vypněte varnou
desku příslušným ovlada-
čem; nespoléhejte na senzo-
ry hrnců.

UPOZORNĚNÍ: Při použití ole-
je nebo tuku je nebezpečné ne-
chávat varnou desku bez dozo-
ru, protože by to mohlo vést k
nebezpečné situaci a požáru.
NIKDY se nepokoušejte uhasit
plameny vodou, ale vypněte
přístroj a plameny uduste, na-
příklad víkem nebo protipožární
přikrývkou.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření
musí probíhat pod dohledem.
Krátký proces vaření musí být
neustále sledován.
• Přístroj není určen k provozu

pomocí externího časovače
nebo samostatného systému
dálkového ovládání.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí po-
žáru: na varné plochy nepoklá-
dejte žádné předměty.
• Přístroj musí být instalován

tak, aby umožňoval odpojení
od napájení otvorem mezi
kontakty (3 mm), které zajistí
úplné odpojení v podmínkách
přetížení kategorie III.

• Přístroj nesmí být nikdy vy-
staven atmosférickým vlivům
(déšť, slunce).

• Uchovávejte obaly mimo do-
sah dětí a domácích zvířat.

• Ujistěte se, že je zařízení za-
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pojeno přímo do zásuvky.
• K připojení zařízení nepouží-

vejte adaptéry, více zásuvek
ani prodlužovací kabely.

• Spotřebič nikdy nepoužívejte
k jiným účelům, než pro které
je určen.

• Fritézy musí být během pou-
žívání neustále sledovány:
přehřátý olej by se mohl vzní-
tit.

• Nepoužívejte přístroj pomocí
externího časovače nebo sa-
mostatného systému dálko-
vého ovládání.

• Přístroj nesmí být nikdy insta-
lován za ozdobnými dvířky,
aby nedošlo k jejich přehřátí.

• Nestoupejte si na přístroj,
protože by se mohl poškodit.

• Nepokládejte hrnce a pánve
na okraj, mohlo by dojít k po-
škození silikonových spojů.

2. INSTALACE
Při provádění instalace je povinné dodr-
žovat zákony, vyhlášky, směrnice a nor-
my (předpisy pro bezpečnost elektric-
kých systémů, správnou recyklaci kom-
ponent atd.) platné v zemi použití!
• Další informace o instalaci najdete v

montážních pokynech.
• Mezi přístrojem a pracovní deskou ne-

používejte silikonový tmel.
• Zkontrolujte, zda je prostor pod var-

nou deskou dostatečný pro cirkulaci
vzduchu. Viz montážní pokyny.

• Spodní část přístroje se může velmi
zahřát a být horká. Pokud je přístroj in-
stalován nad zásuvkami, nezapomeň-
te pod přístroj nainstalovat protipožár-
ní dělicí panel, aby se zabránilo přístu-
pu ke spodní části. Viz montážní poky-
ny.

• Větrání přístroje musí odpovídat po-
kynům výrobce.

• V kuchyňském bloku vytvořte přední
otvor o velikosti alespoň 28 cm², který
musí obsahovat varnou desku tak,
aby bylo zajištěno správné větrání vý-
robku.

Požadavky na kuchyňský blok
• Pokud je přístroj namontován na hoř-

lavých materiálech, je nutné přísně
dodržovat směrnice a předpisy týkají-
cí se nízkonapěťových systémů a
předpisy požární ochrany.

• U vestavěných jednotek musí být
komponenty (z plastu a dýhovaného
dřeva) nanášeny žáruvzdornými lepi-
dly (min. 85 °C): použití nevhodných
materiálů a lepidel může způsobit de-
formaci nebo uvolnění komponentů.

• Používání profilů z masivního dřeva
kolem pracovní desky za přístrojem je
povoleno za předpokladu, že minimál-
ní vzdálenosti vždy odpovídají údajům
uvedeným v instalačních výkresech.

Min.

28 mm

min. 
100 mm

55 mm
max. 
R 5 mm

520 mm
900 mm

min. 
500 mm

490+2

mm
mm
880

+2

• Další informace o instalaci najdete v
montážních pokynech.

• Pokud pod varnou deskou není žádná
trouba, nainstalujte pod přístroj oddě-
lovací panel, jak je uvedeno v montáž-
ních pokynech.
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3. ELEKTRICKÉ
PŘIPOJENÍ
UPOZORNĚNÍ: Všechna elek-
trická připojení musí být provede-
na autorizovaným instalačním
technikem.

• Před provedením zapojení zkontroluj-
te, zda jmenovité napětí přístroje uve-
dené na typovém štítku odpovídá na-
pětí napájecího zdroje. Typový štítek
je připevněn ke spodní straně varné
desky.

• Postupujte podle schématu zapojení
(umístěného na spodní straně varné
desky).

• Používejte pouze originální kompo-
nenty dodávané servisem náhradních
dílů.

• Zařízení je dodáváno s připojovacím
kabelem.

• Pokud je napájecí kabel poškozen,
vyměňte jej za originální náhradní díl.
Kontaktujte poprodejní servis.

Pozor! Kabely nesvařujte!

Elektrické připojení

• Elektrická připojení musí provést spe-
cializovaný technik.

• Tento přístroj má připojení typu „Y“ s
kabelem typu H05V2V2-F. Min. prů-
řez vodičů: 5x2,5 mm².

• Připojovací svorky jsou přístupné po
odstranění krytu propojovací krabice.

• Zkontrolujte, zda jsou charakteristiky
domácí elektroinstalace (napětí, ma-
ximální výkon a proud) kompatibilní s
charakteristikami přístroje.

• Připojte přístroj podle schématu (v
souladu s referenčními normami pro
síťové napětí platnými na národní
úrovni).

Schéma připojení

220V - 240V  1N ~

L Černý
L Hnědý
N Modrý
N Šedý

Žlutý/zelený

380V - 415V  2N ~

L1 Hnědý
L2 Černý
N Modrý
N Šedý

Žlutý/zelený
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380V - 415V  2N ~

L1 Hnědý
L2 Černý
N1 Modrý
N2 Šedý

Žlutý/zelený

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Nikdy nepoužívejte abrazivní houbič-

ky, ocelovou vlnu, kyselinu solnou ne-
bo jiné výrobky, které by mohly po-
škrábat povrch nebo na něm zanechat
stopy.

• Nekonzumujte žádné zbytky jídla, kte-
ré spadly nebo se nahromadily na po-
vrchu a na funkčních nebo estetických
prvcích varné desky.

• Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou
přístroj vypněte nebo odpojte od na-
pájení.

• Po každém použití přístroj vyčistěte,
abyste zabránili karbonizaci zbytků
jídla. Je mnohem obtížnější odstranit
ztvrdlé nebo spálené stopy nečistot.

• K odstranění každodenních nečistot
použijte měkký hadřík nebo houbičku
s vhodným čisticím prostředkem. Do-
držujte doporučení výrobce ohledně
toho, jaké čisticí prostředky používat.
Doporučuje se používat neutrální čis-
ticí prostředky.

• Odstraňte ztvrdlé stopy nečistot, jako
je přeteklé mléko během vaření, po-
mocí sklokeramické stěrky na povrch,
když je varná deska ještě horká. Řiďte
se doporučeními výrobce ohledně to-
ho, jaké škrabky používat.

• Odstraňte zbytky potravin bohatých
na cukr, například vystříknutý džem
během vaření, pomocí sklokeramické

škrabky, když je varná deska ještě
horká. Pokud nedojde k jejich odstra-
nění, mohly by tyto zbytky poškodit
sklokeramický povrch.

• Pokud je varná deska ještě horká, od-
straňte veškeré roztavené zbytky
plastu pomocí škrabky vhodné na
sklokeramické povrchy. Pokud nedo-
jde k jejich odstranění, mohly by tyto
zbytky poškodit sklokeramický po-
vrch.

• Skvrny od vodního kamene odstraňte
malým množstvím roztoku na odstra-
nění vodního kamene, např. octem
nebo citronovou šťávou, po vychlad-
nutí varné desky. Poté znovu vyčistě-
te navlhčeným hadříkem.

• Neřežte ani nepřipravujte jídlo na po-
vrchu a zabraňte pádu tvrdých před-
mětů. Po povrchu nepřetahujte hrnce
nebo jiné kuchyňské nádobí.

• Nepoužívejte parní čističe.

Údržba a opravy
• Zajistěte, aby byla údržba elektrických

součástí svěřena výhradně výrobci
nebo servisní technici.

• Dbejte na to, aby poškozené kabely
vyměňoval pouze výrobce nebo
servisní technici.

Pokud dojde k poruše, zkuste najít řeše-
ní podle pokynů uvedených v návodu pro
řešení problémů. Pokud problém nelze
vyřešit, kontaktujte poprodejní servis.

Při kontaktování technického servisu
uveďte prosím následující informace:
- typ poruchy
- model přístroje (pol./kód)
- sériové číslo (S.N.)
Tyto informace naleznete na typovém
štítku. Typový štítek je umístěn na spod-
ní straně přístroje.
V případě nesprávného použití přístroje
nebo instalace, kterou neprovede autori-
zovaný instalatér, může být nutné na-
vštívit servisního technika nebo prodejce
i během záruční doby.

7



5. POPIS VÝROBKU
Uspořádání varné plochy

6

1 Jednoduchá varná zóna (220x197 mm) 2100 W, s
funkcí Booster 3000 W

2 Jednoduchá varná zóna (220x197 mm) 2100 W, s
funkcí Booster 3000 W

3 Jednoduchá varná zóna (220x197 mm) 2100 W, s
funkcí Booster 3000 W

4 Jednoduchá varná zóna (220x197 mm) 2100 W, s
funkcí Booster 3000 W

5 Jednoduchá varná zóna (200 mm) 2300 W, s funkcí
Booster 3000 W

6 Ovládací panel
1 + 2 Kombinovatelná varná zóna (220 x 395 mm) 3000

W, s funkcí Booster 3700 W.

3 + 4 Kombinovatelná varná zóna (220 x 395 mm) 3000
W, s funkcí Booster 3700 W.

INDIKÁTORY
Detekce přítomnosti hrnce
Každá varná zóna je vybavena systé-
mem, který detekuje přítomnost hrnce
na varné desce.
Detekční systém je schopen rozpoznat
hrnce s magnetizovatelným dnem typu
vhodného pro použití na indukčních var-
ných deskách.
Pokud je hrnec během provozu odstra-
něn nebo je použit nevhodný hrnec, zob-
razí se na displeji symbol .

Indikátor zbytkového tepla
Indikátor zbytkového tepla je bezpeč-
nostní funkce, která indikuje, že povrch
varné zóny je stále při teplotě rovné nebo
vyšší než 50 °C, a proto by mohl při kon-
taktu s holýma rukama způsobit popále-
niny. Digit na odpovídající varné zóně in-
dikuje .

6. OVLÁDACÍ PANEL

1

5

4

28

67

3

A

1 Rozsvícené/Zhasnuté
2 Indikátor úrovně výkonu
3 Symbol časovače
4 Ovládání časovače a indikátor doby vaření
5 Tlačítko funkce Rozpuštění
6 Tlačítko funkce Blokování
7 Tlačítko funkce Pauza
8 Posuvný ovladač
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A Tlačítko funkce Auto

Varné zóny lze aktivovat stisknutím refe-
renčního Digitu . Digit se pro potvrzení
operace rozsvítí intenzivněji.
Když je na jedné ze 4 varných zón umís-
těn hrnec, varná deska automaticky de-
tekuje jeho přítomnost a rozsvítí odpoví-
dající Digit k její aktivaci.
Pokud na varné desce nejsou žádné hrn-
ce nebo jiné předměty, Digity nejsou vidi-
telné.
Na ovládacím panelu jsou volitelné vždy
ty funkce, které jsou viditelné, ale osvět-
lené nízkou intenzitou. Vyberte funkce
dotknutím se příslušného symbolu.

7. OMEZENÍ VÝKONU
Při prvním připojení přístroje k domácí
síti musí instalační technik nastavit vý-
kon varných zón na základě skutečné
kapacity domácí elektrické soustavy.
Pokud to není nutné, můžete varnou
desku zapnout přímo pomocí  anebo,
alternativně, postupujte podle postupu
popsaného níže pro vstup do nabídky.
Před provedením postupu je vhodné si
přečíst celý odstavec.
Připojte varnou desku k domácí síti.
1. Všechny Digity se na několik sekund

rozsvítí, poté zhasnou a zůstane bli-
kat pouze .

2. Stiskněte a přidržte : Digity var-
ných zón indikují .

3. Držte stisknuté  a začněte tisknout
Digity zón postupem proti směru ho-
dinových ručiček počínaje od pro-
středního.

2

3

5

4

1

Levý zadní Digit označuje  a číslo udá-
vající typ nabídky. Levý přední Digit
označuje číslo, které závisí na parame-
trech uvedených ve výběru.
Vyberte Digit s  a stiskněte „8“ na liště
výkonu.
Vyberte levý přední Digit a zvolte správ-
né nastavení.
V následující tabulce najdete tyto specifi-
kace:
Hodnota na liš-

tě výkonu
kW Poznámky

0 7,4 Standardní počáteční nastavení
1 6
2 5
3 4
4 3,5
5 3
6 2,5

Po zadání správné hodnoty potvrďte do-
tykem a podržením .

8. FUNKCE
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Dětská pojistka Tato funkce zabraňuje náhodnému spuštění přístroje
Aktivace: pokud je na varné desce hrnec, stiskněte a držte stisknutý příslušný Digit po dobu 3
sekund. Pokud na varné desce není žádný hrnec, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund jeden z 5
Digitů (nejsou vidět) vedle tečky  . Uvolněte a posuňte prst od 0 do 9 na liště výkonu, která uka-
zuje provozní sekvenci. Všechny Digity označují .
Popsané operace musí být dokončeny do 10 sekund.
Deaktivace: stiskněte a podržte po dobu 3 sekund jeden z 5 Digitů varných zón. Uvolněte a posuň-
te prst od 9 do 0 na liště výkonu, která ukazuje provozní sekvenci.
Popsané operace musí být dokončeny do 10 sekund.

Blokování Během používání je možné zablokovat funkce varné desky, například pro čištění varné desky.
Funkce zůstane aktivní, i když je varná deska vypnuta a znovu zapnuta.
V případě výpadku proudu je funkce deaktivována.
Aktivace: stiskněte  a přidržte 1 sekundu.
Deaktivace: stiskněte .

Funkce Boost Každá varná zóna může být nastavena na další úroveň výkonu na maximálně 5 minut.
Aktivace: vyberte jednu ze 4 varných zón a vyberte hodnotu „P“ na liště výkonu. Odpovídající Digit
indikuje .
Deaktivace: vyberte jednu z dalších možných hodnot na liště výkonu.

Časovač varných
zón

Časovač umožňuje na konci nastaveného času vypnout konkrétní varnou zónu.
Varné zóny lze naprogramovat individuálně, protože každá má svůj vlastní časovač.
Aktivace: Je-li varná zóna v chodu, stiskněte odpovídající symbol  pro přístup k ovládacím prv-
kům pro správu časovače pro tuto zónu.
3 Digity indikuji “ 0 0 0 “. Stiskněte „+” nebo „-” pro nastavení odpočítávání časovače.

Hodiny - Desítky - Minuty

Po dobu 10 sekund se ničeho nedotýkejte pro potvrzení nastaveného času.
Na konci odpočítávání se Digity resetují a zazní zvukový signál. Funkci lze přerušit stisknutím libo-
volného tlačítka.
Pokud je časovač aktivní pro několik varných zón, budou 3 Digity vždy označovat časovač nejblíže
k uplynutí doby.
Deaktivace: když je varná zóna v chodu, stiskněte příslušný symbol  pro přístup k ovládacím
prvkům pro správu časovače pro tuto zónu.
Nastavte tři Digity na “ 0 0 0 “ pomocí “+” o “-”.

Časovač (obecný) Časovač s alarmem pro obecné použití.
Aktivace: zapněte varnou desku a zkontrolujte, zda nejsou přítomné žádné hrnce nebo aktivní var-
né zóny.
3 Digity pro ovladače správy časovače označují „- - -“.
Stisknutím Digitu vstoupíte do nabídky časovače a zobrazíte „0 0 0“.
Stiskněte „+” nebo „-” pro nastavení odpočítávání časovače.

Hodiny - Desítky - Minuty

Po dobu 10 sekund se ničeho nedotýkejte pro potvrzení nastaveného času.
Na konci odpočítávání se Digity resetují a zazní zvukový signál. Funkci lze přerušit stisknutím libo-
volného tlačítka.
Opakováním výše uvedených operací změníte hodnotu odpočítávání.
Deaktivace: zapněte varnou desku a zkontrolujte, zda nejsou aktivní žádné hrnce nebo varné zóny.
Stiskněte Digit pro přístup do nabídky časovače a použijte “+” a “-” pro nastavení displeje na “ 0 0 0
“.

Funkce Rozpuštění
Aktivace: vyberte jednu ze 4 varných zón a stiskněte .
Digit vybrané zóny označuje .

Deaktivace: stiskněte  nebo stiskněte .
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Funkce Ohřev Tato funkce se používá k ohřevu hrnce na maximální výkon před pokračováním vaření na zvolené
úrovni. Časový interval, ve kterém je varná zóna udržována na maximálním výkonu, závisí na na-
stavené konečné úrovni vaření. Viz tabulka:
Stupeň výkonu Časovač (sekundy)
1 48
2 144
3 230
4 312
5 408
6 120
7 168
8 216
9 Není k dispozici
P Není k dispozici
Pro aktivaci, s hrncem na varné desce a zvolenou varnou zónou, stiskněte a podržte vybranou hod-
notu (od 1 do 8) na liště výkonu po dobu 3 sekund. Na displeji odpovídající varné zóny se zobrazí
„A“.
Je možné zvýšit úroveň vaření, ale jejím snížením se funkce deaktivuje.
Deaktivaci lze provést také stisknutím a podržením stisknutého tlačítka příslušné varné zóny po do-
bu 3 sekund.

Funkce Pauza Tato funkce umožňuje pozastavit/restartovat jakoukoli aktivní funkci varné desky, snížit výkon do-
stupný ve varné zóně a resetovat všechny funkce. Pokud není funkce Pauza deaktivována do 10
minut, varná deska se automaticky vypne.
Aktivace: Když je hrnec na varné desce a je zvolena varná zóna, stiskněte a podržte stisknuté tla-
čítko funkce Pauza  po dobu alespoň 1 sekundy. Všechny displeje označují .

Deaktivace: stiskněte a držte stisknuté  po dobu 1 sekundy, dokud bliká. Do 10 sekund stiskně-
te jakékoliv tlačítko. Funkce je deaktivována a varná deska pokračuje s předchozím nastavením.

Funkce Vyvolání Tato funkce slouží k vyvolání provozních nastavení varné desky v případě náhodného vypnutí nebo
náhlého výpadku proudu.

Když se varná deska vypne, pokud ji zapnete do 6 sekund dotykem , bude tlačítko  blikat
po dobu 6 sekund. Stiskněte tlačítko  pro vyvolání dříve nastavených funkcí. Ozve se pípnutí k
potvrzení operace.

Kombinovaný režim
(funkce „přemostění“)

Tato funkce umožňuje připojit 2 varné zóny tak, aby bylo možné je použít a ovládat jako jednu a
větší varnou zónu. To nabízí možnost použití hrnců se širším dnem.
Varné zóny, které lze zvolit pro tuto funkci, jsou výhradně zóny vlevo a vpravo.
Aktivace/deaktivace: současným stisknutím levých nebo pravých Digitů varných zón vyberte 2 zó-
ny, které chcete přemostit, dokud se neobjeví Digit  označující, že funkce byla aktivována. Druhý
Digit se používá k nastavení úrovně výkonu.

Funkce AUTO Tato funkce umožňuje koordinovaně aktivovat režim AUTO, ve kterém varná deska a digestoř pra-
cují. Zapnutím plochy se automaticky rozsvítí světla. Rychlost digestoře se nastaví automaticky při
použití nejvyššího stupně výkonu přítomného v zónách varné plochy.
Párování deska-digestoř
Chcete-li zahájit postup připojení, přečtěte si odstavec „PŘIZPŮSOBENÍ UŽIVATELSKÉ NABÍD-
KY“, kód nabídky „U9“, a postupujte podle všech pokynů.

9. TABULKA VAŘENÍ
Stupeň výkonu Způsob vaření K použití pro

1 Rozpuštění, mírné zahřátí Máslo, čokoláda, želatina, omáčky
2 Rozpuštění, mírné zahřátí Máslo, čokoláda, želatina, omáčky
3 Ohřátí Rýže
4 Delší vaření, zahušťování, dušení Zelenina, brambory, omáčky, ovoce, ryby
5 Delší vaření, zahušťování, dušení Zelenina, brambory, omáčky, ovoce, ryby
6 Dlouhé vaření, dušení Těstoviny, polévky, dušené maso
7 Lehké smažení Bramborové placky, omelety, pečená a smažená

jídla, klobása
8 Smažení, ponorné smažení Maso, hranolky
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9 Rychlé smažení při vysoké teplotě Steaky
P Rychlý ohřev Vření vody

10. PŘIZPŮSOBENÍ UŽIVATELSKÉ NABÍDKY
Před provedením postupu je vhodné si přečíst celý odstavec.

– Stiskněte .

– Stiskněte znovu  a držte stisknuté po dobu 3 sekund.

– Tlačítko  začne blikat.

– Stiskněte a přidržte : Digity varných zón indikují .

– Držte  a začněte tisknout Digit varných zón a pokračujte ve směru hodinových ručiček počínaje od předního levé-
ho.

4

3

1

2

5

Levý zadní Digit střídavě označuje  a číslo od 2 do 9 označující kód nabídky.
Levý přední Digit označuje číslo, které závisí na parametrech uvedených ve výběru.

– Stiskněte levý zadní Digit
– Vyberte číslo na liště výkonu, abyste získali přístup ke kódu nabídky
– Stiskněte levý přední Digit
– Vyberte číslo na liště výkonu pro výběr hodnoty

V následující tabulce najdete tyto specifikace:
Kód nabídky Popis Hodnota

U2 Nabídka správy hlasitosti zvuku
tlačítek.

0 - Vypnutý zvuk
1 - Min.
3 - Max.

U3 Nabídka správy hlasitosti bzučáku
časovače.

0 - Vypnutý zvuk
1 - Min.
3 - Max.

U4 Nabídka správy úrovně jasu dis-
pleje.

0 - Max
9 - Min.

U5 Nabídka správy animace odpočí-
távání.

0 - Animace vypnuta
1 - Animace zapnuta

U6 Nabídka funkcí rozpoznávání pří-
tomnosti hrnce.

0 - Zapnuta
1 - Vypnuta

U7 Nabídka pro správu konce odpočí-
távání.

0 - Nepřetržité blikání a vypnutí
1 - Deset bliknutí a vypnutí
2 - Jedno bliknutí a vypnutí

U9 Nabídka pro aktivaci postupu Pá-
rování deska-digestoř.

0 - Párování deska-digestoř deaktivováno
1 - Aktivovat postup Párování deska-digestoř. Na displeji se zobrazí ani-
mace.
POZOR: jakmile je postup aktivován, přečtěte si návod k digestoři a zkont-
rolujte, zda byl aktivován postup párování K-Link. Postup párování trvá 2
minuty.

– Po zadání správné hodnoty potvrďte stisknutím a podržením  po dobu 2 sekund.

– Pro výstup z nabídky bez uložení stiskněte .
Pokud neprovedete žádnou akci, uživatelská nabídka se po 1 minutě zavře.
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11. FUNKCE ŘÍZENÍ
VÝKONU

Tento výrobek je vybaven funkcí řízení
výkonu s elektronickým ovládáním.
Viz obrázek.
Tato funkce řídí dodávku maximálního
výkonu 3700 W mezi varnými zónami 1 a
2, optimalizuje distribuci energie a před-
chází situacím přetížení systému.
Varná deska na maximální výkon - funk-
ce rozděluje výkon mezi varné zóny a v
případě potřeby automaticky snižuje vý-
kon varné zóny (poslednímu příkazu je
přiřazena nejvyšší priorita).
Varná deska s omezením výkonu - funk-
ce rozděluje výkon mezi varné zóny a
brání tomu, aby byl výkon varné zóny na-
staven na úroveň nad mezní hodnotou
(pro zvýšení výkonu konkrétní varné zó-
ny je nutné ručně snížit nastavenou úro-
veň výkonu pro jinou).
Příklad:
Pokud je pro varnou zónu 1 zvolen další
stupeň výkonu (boost) (P), nemůže var-
ná zóna 2 současně překročit úroveň vý-
konu 9 a bude automaticky omezena.

12. PRŮVODCE POUŽITÍM
HRNCŮ

Jaké hrnce používat
Používejte pouze hrnce s feromagnetic-
kým dnem vhodné pro použití na indukč-
ních deskách:
• litina
• smaltovaná ocel

• uhlíková ocel
• nerezová ocel (i ne zcela úplně)
• hliník s feromagnetickým povlakem

nebo dno s feromagnetickou deskou
Pro zjištění vhodnosti hrnce zkontrolujte,
zda je přítomen symbol  (obvykle vyra-
žený na dně). Můžete také umístit mag-
net blízko dna hrnce. Pokud zůstane při-
chycený, znamená to, že hrnec může být
použit na indukční varné desce.
Abyste zajistili optimální účinnost, vždy
používejte hrnce s plochým dnem, které
mohou rovnoměrně distribuovat teplo.
Dno, které není zcela rovné, může ovliv-
nit vedení energie a tepla.

Jak používat hrnce
Minimální průměr hrnce/pánve pro různé
varné zóny.
Aby byla zajištěna správná funkce varné
desky, musí hrnec zakrývat jeden nebo
více referenčních bodů uvedených na
povrchu varné desky a musí mít vhodný
minimální průměr.
Vždy používejte varnou zónu, která nej-
lépe odpovídá průměru dna hrnce.

Varné zóny Průměr dna hrnce
Ø min. (doporuče-

ný)
Ø max (doporuče-

ný)
Kombinovaná levá/

pravá
190 mm 230 mm

Jednotlivé levá/pravá 110 mm 190 mm
Prostřední 110 mm 200 mm

Prázdné hrnce/pánve nebo s tenkým
dnem
Na varné desce nepoužívejte prázdné
hrnce nebo pánve s tenkým dnem, proto-
že to neumožňuje regulovat teplotu nebo
automaticky vypnout varnou zónu, po-
kud je teplota příliš vysoká, a hrozí riziko
poškození povrchu hrnce nebo varné
desky.
Pokud k tomu dojde, nedotýkejte se ni-
čeho a počkejte, až všechny komponen-
ty vychladnou.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, pře-
čtěte si oddíl „Řešení problémů“.
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Rady/doporučení
Hluk během provozu
Při aktivaci varné zóny je možné slyšet
krátké bzučení. Tento jev je typický pro
sklokeramické varné zóny a nemá vliv na

provoz ani na životnost přístroje. Hluk
může záviset na použitém hrnci. V přípa-
dě silného hluku může pomoci vyměnit
hrnec.

13. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Chybový kód Popis Možná příčina chyby Řešení

ER03 Varná deska se vypne po
10 sekundách.

Detekována nepřetržitá aktivace tlačí-
tek.
Na ovládacím panelu se nachází voda
nebo hrnec.

Odstraňte vodu nebo hrnec ze skloke-
ramického povrchu a z ovládacího pa-
nelu.

ER21 Varná deska se vypne. Vnitřní teplota elektronických součástí
je příliš vysoká.

Nechte varnou desku vychladnout.
Zkontrolujte, zda je varná deska dosta-
tečně větraná.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
technický servis.

E2 Příslušná varná zóna se
vypne.

Prázdný nebo nevhodný hrnec.
Teplota hrnce nebo sklokeramického
povrchu je příliš vysoká.
Teplota elektronických součástí je pří-
liš vysoká.

Nechte varnou desku vychladnout.
Použijte vhodný hrnec.
Nezahřívejte prázdné hrnce.

E3 Příslušná varná zóna se
vypne.

Nevhodný hrnec.
Hrnec ztrácí své magnetické vlastnosti
a může poškodit indukční varnou des-
ku.

Použijte vhodný hrnec.
Chyba se automaticky vymaže po 8 s
a varnou zónu lze znovu použít.
V případě dalších chyb je nutné hrnec
vyměnit.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
technický servis.

E6 Varná zóna se nezapne. Napájecí napětí a/nebo frekvence mi-
mo rozsah.

Zkontrolujte síťové napětí a/nebo frek-
venci.
V případě potřeby kontaktujte technic-
ký servis.

E8 Varné zóny se vypnou. Porucha ventilátoru.
Ventilátor je blokován prachem nebo
vlákny.

Vyčistěte ventilátor a odstraňte všech-
ny cizí předměty.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
technický servis.

EH Příslušná varná zóna se
vypne.

Teplotní čidlo varné zóny je blokováno.
Po zapnutí varné desky není deteko-
vána dostatečná změna teploty.

Vypněte varnou desku a po vychladnu-
tí ji znovu zapněte.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
technický servis.

E4
E5
E7
E9

ER20
ER22
ER31
ER36
ER42
ER47

EA

Odpojte varnou desku od napájení.
Počkejte několik sekund a poté varnou desku znovu připojte ke zdroji napájení.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko a určete chybový kód, který se zobrazí na displeji.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka Hodnota

Typ výrobku Integrovaná varná deska
Rozměry Šířka mm 900

Hloubka mm 520
Výška min./max. mm 54

14



Celkový výkon W 7400

Parametr Hodnota
Napájecí napětí/frekvence 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz;

2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz;
Hmotnost přístroje 12,5 kg

15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST S VARNOU DESKOU
Počet varných zón 5
Číslo varných zón, které lze kombinovat 1- Levá

1- Pravá
Technologie vaření Indukce
Rozměry kombinovatelné varné plochy Levá 220 x 395 mm

Pravá 220 x 395 mm
Rozměry varné zóny Prostřední Ø 200 mm
Spotřeba energie na kombinovatelnou varnou plochu Levá 192 Wh/kg

Pravá 192 Wh/kg
Spotřeba energie na varnou zónu Prostřední 185 Wh/kg
Spotřeba elektrické energie varné desky (elektrický provoz) 189,7 Wh/kg

16. OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Likvidace domácích spotřebičů

Symbol na výrobku nebo jeho obalu
označuje, že výrobek nesmí být likvido-
ván spolu s běžným domácím odpadem.
Výrobek musí být zlikvidován ve středis-
ku specializovaném na recyklaci elek-
trických a elektronických součástek. Za-
jištěním správné likvidace tohoto výrob-
ku pomůžete zabránit možným negativ-
ním dopadům na životní prostředí a
zdraví, které by jinak mohly vzniknout při
nesprávné likvidaci. Podrobnější infor-
mace o recyklaci tohoto výrobku získáte
u místních úřadů, místní služby nakládá-
ní s odpady nebo v obchodě, kde jste vý-
robek zakoupili.

Likvidace obalových materiálů
Materiály se symbolem  jsou recyklo-
vatelné. Obalové materiály odkládejte
do speciálních sběrných nádob urče-
ných k recyklaci.

Energetická úspora

Postupem podle následujících pokynů
můžete během vaření ušetřit energii kaž-
dý den.
• Při ohřevu vody používejte pouze ne-

zbytné množství.
• Pokud je to možné, vždy zakryjte hrn-

ce víkem.
• Před aktivací varné zóny umístěte hr-

nec.
• Umístěte menší hrnce na menší varné

zóny.
• Umístěte hrnce přímo do středu varné

zóny.
• Použijte zbytkové teplo k udržení tep-

loty jídla nebo k jeho rozpuštění.

17. SHODA
Informace o výrobku ve smyslu naří-
zení č. 66/2014
Referenční normy:
EN/IEC 60350-2
EN/IEC 50564

Tento přístroj byl navržen, vyroben a
uveden na trh v souladu se směrnicemi
EHS.
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„Technické údaje jsou uvedeny na typo-
vém štítku umístěném na spodní straně
výrobku.“
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