Vestavěná varná deska

10030683 10034193 10034194

Vážený zákazníku,
Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete
manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.
Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění
uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv
odpovědnost.
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TECHNICKÁ DATA
Produkt
Kód produktu:

VariCook Domino

Delicatessa 3

Delicatessa 3 Flex

10030683

10034193

10034194

Napájení

220-240 V ~ 50/60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.
Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EU (ErP)
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Montáž a připojení zařízení musí být provedeno specialistou.
• Opravy spotřebiče by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.
Opravy nezpůsobilými osobami mohou vést ke zraněním nebo vážným
poruchám. Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte zákaznický servis.
• Pokud přístroj přestane pracovat, nebo se na něm objeví praskliny,
kontaktujte zákaznický servis. Pokud je povrch prasklý, vypněte zařízení, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte zařízení dokud se jeho
povrch nevymění. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven
výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby
jste zabránily nebezpečí.
• Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho
bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s použitím
tohoto zařízení. Ujistěte se, že se děti nehrají se zařízením.
• Přístupné části se mohou během používání snadno ohřát. Udržujte malé děti
mimo dosahu zařízení.
• Varné zóny se během používání zahřejí. Proto držte malé děti v bezpečné
vzdálenosti od zařízení.
• I jeli zařízení vybavené pojistkou, varné plochy mohou být horké.

Bezpečnost během používání
• Toto zařízení může být použito pouze na vaření a smažení v kuchyni.
• Toto zařízení nepoužívejte k ohřívání místnosti.
• Při připojování jiných elektrických zařízení do elektrické sítě v blízkosti toto
zařízení buďte opatrní. Síťové kabely těchto zařízení nesmí přijít do kontaktu s
žádnými horkými částmi zařízení.
• Přehřátý tuk nebo olej se snadno vznítí. Při přípravě jídel s olejem nebo tukem
se doporučuje dohlížet na vaření.
• Po skončení vaření vypněte varné zóny.
• Ovládací prvky musí být vždy udržovány čisté.
• Nikdy neumísťujte na spotřebič žádné hořlavé materiály. Hořlavé
materiály nebo aerosoly nesmějí být skladovány ani v poličkách pod zařízením.

Bezpečnost při čištění.
• Zařízení před čištěním vždy vypněte.
• Z bezpečnostních důvodů nečistěte zařízení horkou párou nebo
vysokotlakým čističem.
• Vyčistěte varnou desku v souladu s pokyny v části "čištění a péče".
• Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění
skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k
rozbití skla.
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Jak se vyhnout poškození zařízení
• Varné povrchy nepoužívejte jako kuchyňskou linku nebo na skladování věcí.
• Při přemisťování pánví a hrnců buďte opatrní.
• Nenechávejte varnou desku zapnutou pokud jsou na ní uloženy
prázdné pánve nebo hrnce.
• Keramické sklo je velmi tvrdé a odolné rychlým změnám teploty, ale není
nerozbitné. Může být poškozeno jestliže na něj padnou ostré objekty.
• Buďte obzvlášť opatrní pokud používáte hrne ze slitin nebo hrnce s
ostrými kraji. Přesouvání takových hrnců tažením může poškrábat
povrch.
• Pokud na povrch varné plochy spadne cukr nebo tekutina obsahující cukr a
roztaje se, okamžitě to odstraňte. Pokud by se taková nečistota nechala
zaschnout, může po odstranění zanechat stopu na povrchu zařízení.
• Udržujte materiály, které jsou náchylné k roztátí v dostatečné vzdálenosti od
keramického skla, například plastové nádobí, hliníkové fólie nebo předměty z
podobných materiálů. Pokud se na povrch zařízení přilepí jakékoliv jiné
předměty, je zapotřebí odstranit je co nejdříve.

MONTÁŽ
Vyřízněte plochu podle velikosti zobrazené na výkresu. Pro účely instalace a
používání spotřebiče se kolem otvoru musí zachovat minimálně 50 mm prostor.
Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je nejméně 30 mm. Vyberte si tepelně
odolný a izolovaný materiál aby se předešlo poškození horkem vyzařovaným ze
zařízení.
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Za každých okolností se ujistěte, že keramický sporák je dobře větraný a vstup a
výstup vzduchu nejsou zablokovány. Ujistěte se, že indukční sporák je v dobrém
a funkčním stavu. Jak je ukázáno níže.
Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříní nad horkou
deskou by měla být nejméně 760 mm.

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D

E

760

min. 50

min. 20

Přívod
vzduchu

Výstup
vzduchu 5 mm

Před umístěním upevňovacích svorek
Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, hladkém povrchu (použijte
obal). Nepoužívejte sílu na ovládací prvky vyčnívající z varné desky.
Souprava pro snadné připevnění
Pro každou varnou desku je k dispozici jedna souprava pro snadné připevnění
včetně upevňovacích svorek a šroubů (pro keramickou varnou desku celkem 2
svorky a 2 šrouby, pro indukční varnou desku celkem 4 svorky a 4 šrouby).
Nejprve najděte balíček soupravy na jednoduché osazení.
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Připevnění svorek k varné desce:
Vložte upevňovací spony do upevňovacích otvorů vyhrazených na 2 stranách krytu, upevněte sponu na kryt
pomocí šroubu a potom vložte varnou desku do skříňky/pracovní plochy.

Upevnění varné desky ke skříni:
Vložte varnou desku do skříňky/pracovní plochy, jak je to znázorněno níže,
připevněné svorky na bocích mohou varnou desku pevně zajistit.

Poznámky k montáži
• Toto zařízení nesmí být namontováno nad zařízením jako je například
chladicí zařízení, myčka nádobí nebo sušička.
• Indukční varná deska musí být instalována tak, aby nebylo blokováno tepelné záření.
Dodržujte stanovené vzdálenosti a rozměry.
• Stěna a teplu vystavena zóna nad povrchem zařízení musí vydržet
teplo.
• Aby se zabránilo poškození, vrstva a lepidlo musí být odolné vůči tepelnému záření.
Poznámky k připojení elektrické energie
• Elektrická energie musí být připojena v souladu s příslušnými normami a k
jističi. Spotřebič má vysoký výkon a musí být připojen k elektřině
kvalifikovaným elektrikářem. Zařízení nemontujte svépomocí.
• Pokud je spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být nainstalován
všesměrový jistič s minimálním otvorem 3 mm mezi kontakty.
• Technik musí zajistit, aby bylo provedeno správné elektrické připojení a aby
bylo v souladu s bezpečnostními předpisy.
• Napájecí kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

5

CZ
• Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován a může být vyměněn
pouze kvalifikovaným technikem. Pokud je napájecí kabel nebo
zástrčka poškozena, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

POPIS ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍ PANEL
Deska VariCook Domino (10030683)

3

1

2

4

6

1

Vrchní varná zóna 1800 W

2

Spodní varná zóna 1200 W

3

Skleněná deska

4

Ovládací panel

CZ
Ovládací panel (10030683)
1

2

3

4

5

6

1

Časovač 4 Spodní varná zóna

2

Horní varná zóna 5 Dětská pojistka

3

Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+) 6 a ON / OFF (zap./vyp.)

Deska Delicatessa 3 (10034193)
1

4

3

5
2
1

Horní varná zóna 1500 W 4 Skleněná deska

2

Dolní varná zóna 2000 W 5 Ovládací panel

3

Pravá varná zóna 2300 W
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Ovládací panel (10034193) 1 2

5

6

1 Výběr zóny vaření

4 Časovač

2 Dětská pojistka

5 Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+)

3 Funkce Stop & Go

6

Zap./vyp. On/Off

Deska Delicatessa 3 Flex (10034194)
1

4
6

3

5
2
1

Horní varná zóna 1500 W (Boost 2000 W)

2

Spodní varná zóna 2000 W (Boost 2600 W) 6 Skleněná plocha

3

Levá flexibilní varná zóna 3000 W (Boost 3600 W)

4

Pravá varná zóna 2300 W (Boost 3000 W)

5 Ovládací panel
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Ovládací panel (10034194)

2

3

4

5

1

6

7

8

1 Výběr zóny vaření

5

Levá flexibilní varná zóna

1 Funkce Boost

6

Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+)

3 Funkce Stop & Go

7

Dětská pojistka

4 Časovač

8

Zap./vyp. On/Off

Poznámka: Detaily vaší varné desky se mohou mírně lišit od zde
zobrazených fotografií produktu. Tyto slouží pouze pro informaci.

ZAČÍNAME
Poznámka: Odstraňte ochrannou vrstvu, která se stále může nacházet na
povrchu varné desky.
Používání dotykového ovládání
•
•
•
•

Ovládací prvky reagují na dotek, takže nemusíte na ně tlačit.
Použijte bříško prstu, nikoliv jeho špičku (viz obrázek).
Po každém zaznamenání dotyku uslyšíte pípnutí.
Ujistěte se, že ovládací prvky jsou vždy čisté, suché a že není žádný
předmět (například nářadí nebo tkanina), který je zakryje. Dokonce i tenký
film s vodou může způsobit ztížené ovládání ovládacích prvků.
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Výběr správného nádobí
• Používejte pouze nádobí s dnem vhodným na indukční vaření.
Vyhledejte symbol indukce na obalu nebo na spodní straně pánve.
• Zda je vaše nádobí vhodné, můžete zjistit provedením magnetového testu.
Přesuňte magnet směrem k dnu pánve. Pokud je přitahována, pánev je
vhodná na indukční desku.
• Pokud nemáte magnet:
1. Nalijte trochu vody do nádobí nebo pánve, kterou chcete zkontrolovat.
2. Jestliže indikátor nebliká a voda se ohřívá, je nádoba vhodná.
• Kuchyňské nádobí vyrobeno z následujících materiálů není vhodné pro
použití na indukční varné desce: čistá nerezavějící ocel, hliník nebo měď bez
magnetického spodku, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.
• Indukční varné desky jsou vyrobeny z jemného keramického skla a teplo
vzniká při magnetické indukci, přičemž teplo ohřívá nádobí, ale ne povrch
zařízení. Teplo z nádobí se přenáší na potraviny.
• Je důležité abyste používali pouze kovové pánve speciálně navrženy a
schváleny pro použití na indukčních varných deskách. Dbejte na to, aby
plastové nádoby nepřišly do kontaktu s topnými povrchy zařízení.
• Pánev, jejíž průměr je menší než 140 mm nemusí být varnou deskou
detekována.

Nepoužívejte nádobí se
zubatými hranami nebo
zakřiveným podstavcem.
Ujistěte se, že základna vaší pánve
je hladká, sedí na skle a má stejnou
velikost jako varná zóna. Pokud
používáte užší hrnec nebo pánev
účinnost, může být nižší, než jste
očekávali. Pánev vždy umístěte
na varnou zónu.
Pánev zvedněte z indukční
varné desky. Nepřesouvejte ji
posouváním, protože to
může poškrábat sklo.

Poznámka: Na keramické varné desce můžete použít jakýkoliv hrnec nebo
pánev.
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Doporučené rozměry pánví a hrnců pro indukční varné desky
Varné zóny jsou až do limitu automaticky přizpůsobeny průměru pánve. Avšak
spodek této pánve musí mít minimální průměr podle příslušné varné zóny. Chceteli dosáhnout nejlepší účinnost varné desky, umístěte pánev do středu varné zóny.
Doporučené velikosti nádobí (spodní průměr)
Varná zóna

Minimální průměr

Maximální průměr

160 mm

140 mm

160 mm

180 mm

140 mm

180 mm

210 mm

160 mm

210 mm

280 mm

230 mm

280 mm

Flexibilní zóna

200 mm

400 x 200 mm

PROVOZ:
Začátek vaření

1

Po tom jak připojíte zařízení do elektrické sítě a
zapnete ho. Dotkněte se a podržte tlačítko
ON/OFF (zap./vyp.) na tři sekundy dokud
neuslyšíte pípnutí, což bude indikovat zapnutí
zařízení. Po tomto vstoupí do pohotovostního
režimu a všechny časové a tepelné
indikátory budou zobrazovat "-".

2

Na varnou zónu, položte vhodnou nádobu.
Ujistěte se, že dno pánve a povrch varné zóny jsou
čisté a suché.

3

Dotykem ovládání varné zóny, kterou si přejete
použít. Indikátor výkonu zvolené zóny začne
blikat.
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Následně nastavte tepelný výkon:

4

Modely s dotykovým ovládáním (obrázek vpravo):
Nastavte ovládací prvky pomocí tlačítek "+" nebo
"-",. Pokud se dotknete a podržíte jakékoliv z
těchto dvou tlačítek, hodnota se nastaví rychleji,
od 0 po 9.
Modely s posuvným dotykovým ovládáním (obrázek
dole):
Teplotu nastavíte dotykem ovládacího prvku
posuvníku.

Poznámky k používání
• Po připojení zařízení k elektrické síti se ozve krátké pípnutí. Všechna
světla se na sekundu rozsvítí a následně zhasnou.
• Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (Standby) a do minuty
neprovedete žádné nastavení tak se zařízení automaticky vypne a ozve se
pípnutí.
Poznámka: Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ON/OFF na přibližně 3
sekundy.
Pro zapnutí stačí když se tohoto tlačítka dotknete krátce.
• Výkon může být nastaven na úroveň 0 až 9, původní nastavení je 5.
• Indikátor výkonu zvolené zóny začne během nastavování blikat. Po nastavení
bude číslo blikat 5 sekund a pak přestane blikat, což znamená, že nastavení je
potvrzeno.
Vypnutí zařízení

1

Dotkněte se ovladače varné zóny na ovládacím
panelu a použijte tlačítka "+" nebo "-", nebo se
dotkněte posuvníku, v závislosti na modelu, pro
nastavení úrovně na 0. Po takovém nastavení se
zařízení vypne a na displeji se zobrazí "-".

2

Celou varnou desku vypnete dotykem
ovládacího prvku ON / OFF.

Poznámka: Chladič indukční varné desky zůstane funkční asi jednu minutu
poté, co zařízení vypnete.
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Poznámka: Pokud během vaření vypadne přívod elektrické energie,
všechna nastavení se vymažou.

CZ
OSTATNÍ FUNKCE
Rozšířené varné plochy (keramické desky)
Některé modely keramických varných desek mají jednu nebo více rozšířených
varných zón (oválnou / duální / trojnou) a tyto rozšířené zóny mohou
poskytnout větší varnou plochu pro různé velikosti pánví nebo hrnců.
Pro použití takové zóny postupujte následovně:

1

Vyberte a aktivujte varnou zónu, kterou byste chtěli
používat jako rozšířenou zónu. Dotykem plochy pro
nastavení varné zóny a aktivujte ji pro
nastavení.

2

Centrální zóna se zapne při nastavení úrovně
rozšířené varné zóny.

3

Po tom jak jste zvolili varnou zónu a po jejím
aktivaci (indikátor úrovně výkonu bude blikat),
stiskněte tlačítko rozšířené varné zóny
aktivaci rozšířené varné zóny.

pro

Poznámky k používání rozšířených varných zón
Stisknutím ovládacího tlačítka budou rozšířeny zóny pracovat
v následujícím pořadí:
• Oválná zóna: Centrální - Oválná - Centrální - Oválná - Centrální
• Duální zóna: Centrální - Duální- Centrální - Duální - Centrální
• Trojitá zóna: Centrální - Duální - Trojitá - Centrální - Duální - Trojitá - Centrální
2. Pokud je aktivní duální nebo oválná zóna, příslušný LED indikátor
1.

zobrazí teplotní nastavení a „ ". Pokud je aktivní trojitá zóna,
příslušný LED indikátor zobrazí teplotní nastavení a „

".

Používání funkce Booster - zesílení (indukční varné desky)
Některé modely indukčních varných desek mohou mít jednu nebo několik varných
zón s funkcí Booster. Funkci "Booster" lze použít ke zvýšení výkonu příslušné varné
zóny na maximální výkon po dobu 5 minut. Tato funkce by mohla zkrátit čas
vaření, což je výhodné pro vaření ve spěchu.

13

CZ
Chcete-li používat funkci Booster, když je varná deska v provozu, postupujte
takto:

1

2

Aktivujte varnou zónu, pro kterou chcete použít
funkci Booster. Stisknutím spínací plochy pro
výběr varné zóny vyberete varnou zónu, pro
kterou
chcete použít funkci Booster.
Dotykem funkce Booster, indikátor topné
zóny zobrazí "b" a bude blikat 5 sekund, pak
přestane blikat a aktivuje se
funkce Booster.

Poznámky k používání funkce Booster
1.

Pokud se funkce Booster používá pro varnou zónu a navíc druhá varná
zóna, vertikální nad nebo pod, pracuje s vyšším nastavením výkonu jako
úroveň 2, pak se nastavení výkonu této druhé varné zóny automaticky sníží na
úroveň 2.

2.

Po dokončení funkce Booster se varná zóna vrátí na původní nastavení.

Zrušení funkce Booster

1

Chcete-li deaktivovat funkci Booster pro varnou
zónu, stiskněte příslušného tlačítka varné zóny
na ovládacím panelu.

2

Poté stisknutím tlačítka funkce Booster funkci
Booster zrušíte. Výkon příslušné varné zóny se
pak změní na původní nastavení.

3

Funkci Booster můžete také zrušit nastavením
úrovně ohřevu příslušné varné zóny na 0 pomocí
dotykového posuvníku.

Flexibilní varné plochy (indukční varné desky)
Některé modely mohou mít jednu nebo několik flexibilních varných zón. Tato
oblast může být použita jako jedna zóna nebo jako dvě různé zóny, kdykoliv
podle potřeb vaření.
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Flexibilní oblast je vyrobena ze dvou nezávislých induktorů, které lze ovládat
samostatně. Když ohříváte nádobí na jediné zóně, přesunutím nádobí z
jedné zóny do druhé v rámci flexibilní oblasti, přičemž zachová stejná
úroveň výkonu v zóně, kde byl původně umístěn nádobí a část, která není
pokryta nádobím, je automaticky vypnuta.
Poznámka: Dbejte na to, abyste umístili kuchyňské nádobí vystředěn na jednu
varnou zónu. V případě velkého hrnce, oválných a pravoúhlých pánví
nezapomeňte umístit pánve na střed varné zóny, která zakrývá oba křížky.

Aktivace flexibilní indukční plochy:
Pro aktivaci flexibilní oblasti jako jednu velkou zónu, nejprve se dotkněte jednoho
ze dvou tlačítek pro výběr varné zóny této flexibilní oblasti a stiskněte tlačítko
flexibilní zóny. Když flexibilní zóna funguje, indikátor nad odpovídajícím tlačítkem
flexibilní zóny se rozsvítí, indikátor úrovně výkonu bude blikat a úroveň výkonu
flexibilní zóny lze nastavit posunutím posuvníku.
Deaktivace flexibilní indukční plochy:
Chcete-li během provozu flexibilní zónu deaktivovat, stiskněte kterékoli ze dvou
tlačítek pro výběr varné zóny této flexibilní oblasti. Když indikátor úrovně výkonu
bliká, znovu se dotkněte flexibilního tlačítka. Po deaktivaci flexibilní zóny se
indikátor vypne.
Dětská pojistka
Ovládací prvky můžete zablokovat, aby se zabránilo neúmyslnému použití
(například děti náhodně zapínají varné zóny).
Poznámka: Pokud jsou ovládací prvky uzamčeny, kromě tlačítka ON / OFF a
tlačítka dětského zámku, všechny ostatní dotykové ovládací tlačítka jsou neaktivní.
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Zamknutí ovládacích prvků:
Jednou stiskněte tlačítko dětské pojistky
Dětská pojistka je tímto

. Indikátor časovače zobrazí "Lo".

aktivována. Odemknutí
ovládacích prvků:
1.
2.
3.

Ujistěte se, že varná deska je zapnutá.
Dotkněte se a podržte tlačítko dětské pojistky na 3 sekundy, bzučák pípne
jednou a v ukazateli časovače zmizí "Lo", dětská pojistka je deaktivována.
Nyní můžete začít používat indukční varnou desku.

Poznámka: Při funkci dětské pojistky vypněte varnou desku bez činnosti dětské
pojistky. Když varnou desku zapnete později, funkce dětské pojistky bude stále
zapnuta
Poznámka: Varnou desku můžete vždy vypnout pomocí ovladače ZAP/VYP v
případě nouze, varnou desku je však nutné nejdříve odemknout.
Funkce Stop & Go
• Pokud potřebujete varnou desku rychle opustit, můžete pomocí funkce Stop
& Go vypnout všechny zóny. Když se vrátíte, jednoduše stiskněte tlačítko
Stop & Go
přerušením.

a vaření bude pokračovat se stejnými nastaveními jako před

Poznámka: Pokud je aktivována funkce Stop & Go, všechna tlačítka kromě
tlačítka ON / OFF a tlačítka Stop & Go jsou deaktivovány.
Aktivace funkce Stop & Go:
Pokud chcete aktivovat funkci Stop & Go, stiskněte jednou funkčního tlačítka Stop
& Go
. Pak budou všechna nastavení programu pozastavená a varná deska
zastaví zahřívání, všechny indikátory nastavení tepla zobrazují "P".
Deaktivace funkce Stop & Go:
Chcete-li po návratu zrušit funkci Stop & Go, znovu stiskněte tlačítko Stop & Go
Všechna nastavení programu se vrátí do stavu, v jakém byly před
přerušením. Indikátor Stop & Go "P" zmizí ze všech displejů.
Poznámka: Varná deska se automaticky vypne, pokud funkce Stop & Go trvá
déle než 10 minut.
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POUŽITÍ ČASOVAČE
Když je varná deska zapnutá, můžete použít časovač dvěma různými způsoby:
• 1. Na sledování minut: V takovém případě časovač nevypne žádnou
varnou zónu po uplynutí nastaveného času.
• 2. Jak časovač (Timer): Můžete ho nastavit tak, aby vypnul jednu nebo více varných zón.
• Časovač můžete nastavit až na 99 minut.
Časovač - popis
Zobrazení minut

Ovládání

1. Používání časovače bez výběru varné zóny (sledování minut)
Ujistěte se, že varná deska je zapnutá. "Časovač" můžete použít i když
nevybíráte žádné varné zóny.

1

Dotkněte se tlačítka časovače,
indikátoru časovače bliká.

číslo v

Nastavte časovač (na sledování minut) takto:

2

Modely s dotykovým ovládáním (obrázek
vpravo): Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte
časovač.
Dotkněte se a podržte kterékoliv tlačítko, aby se
hodnota zvýšila nebo snížila rychleji.
Poznámka: Když indikátor časovače bliká,
znovu stiskněte tlačítko časovače, abyste
rychle potvrdili nastavení časovače.
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2

Model s posuvným ovládáním (obrázek dole):
V ukazateli časovače mohou být číslice
dvouciferného zobrazení minut nastaveny
individuálně. Nejprve nastavte jednotky minut
posunutím posuvníku. Dotykem časovače
znovu.
Na displeji časovače se zobrazí desítka a bliká.
Posunutím posuvníku nyní nastavte desítky číslic
minut.
Poznámka: Kontinuálním dotykem na tlačítko
časovače lze nastavit posuvník v následujícím
pořadí: "Jednomístného - desaťciferné potvrďte nastavení Jednomístného - ... ".

3

Po nastavení počítadla minut se začne čas
odpočítávat okamžitě, na displeji se zobrazí
zbývající čas

4

Bzučák se rozsvítí na 30 sekund a indikátor
časovače zobrazí "- -", když uběhne nastavený
čas. Každý účinný dotyk ovládacích tlačítek
během něj by skončil bzučákem.

2. Nastavení časovače na vypnutí varné zóny

1

2
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Dotykem příslušného tlačítka varné zóny na
ovládacím panelu, pro který chcete nastavit
časovač.

Dotkněte se tlačítka časovače,
indikátoru časovače bliká.

číslo v

CZ
Upravte nastavení časovače takto:
Modely s dotykovým ovládáním (obrázek
vpravo): Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte
časovač.
Dotkněte se a podržte kterékoliv tlačítko, aby se
hodnota zvýšila nebo snížila rychleji.
Poznámka: Když indikátor časovače bliká,
znovu stiskněte tlačítko časovače, abyste
rychle potvrdili nastavení časovače.

3

Model s posuvným ovládáním (obrázek dole):
V ukazateli časovače mohou být číslice
dvouciferného zobrazení minut nastaveny
individuálně. Nejprve nastavte jednotky minut
posunutím posuvníku. Dotykem časovače
znovu.
Na displeji časovače se zobrazí desítka a bliká.
Posunutím posuvníku nyní nastavte desítky číslic
minut.
Poznámka: Kontinuálním dotykem na tlačítko
časovače lze nastavit posuvník v následujícím
pořadí: "Jednomístného - desaťciferné potvrďte nastavení Jednomístného - ... ".

Když je časovač nastaven, začne se odpočítávat
okamžitě, na displeji se zobrazí zbývající čas.

4

Poznámka: Červená tečka vedle indikátoru
úrovně výkonu se rozsvítí pro zóny ovládané
časovačem. Dotykem příslušného tlačítka varné
zóny
můžete zkontrolovat nastavení časovače pro
různé varné zóny nastaveny pomocí časovače.
Poznámka: Pokud je ve více než jedné zóně
nastavený časovač, indikátor časovače zobrazí
nejnižší čas Červená tečka vedle indikátoru
úrovně nabití bude blikat.
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5

Po uplynutí časového intervalu varování se
příslušná varná zóna automaticky vypne.

Poznámky k časovači
• Výchozí nastavení minutového připomenutí a časovače je 30 minut.
• Po nastavení bude indikátor v časovači blikat 5 sekund a pak přestane
blikat, což znamená, že se nastavení potvrdí.
• Sledování minut a časovač mohou být použity současně. Indikátor
časovače zobrazuje nejnižší nastavení času. Pokud je nejnižším
nastavením minutka, bude blikat červená tečka vedle indikátoru
časovače. Pokud je nejnižším nastavením časovač, bude blikat červená
tečka odpovídající úrovně výkonu varné zóny.
• Když se na displeji časovače zobrazuje čas časovače s výběrem varné
zóny, stisknutím tlačítka časovače můžete zobrazit čas ukazatele minut
.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Automatická detekce pánve a drobných předmětů (indukční varné desky)
V případě indukční varné desky, pokud indikátor bliká střídavě s nastavením
teploty; to může znamenat:
• Neumístili jste pánev na správnou varnou zónu.
• Pánev, kterou používáte, není vhodná na indukční vaření nebo,
• pánev je příliš malá nebo není správně umístěna na varné zóně.
Poznámky k automatické detekci pánve:
1.
2.
3.

Pokud se na varné zóně nenachází vhodná pánev, neohřívá se.
Pokud se na varné zóně nenachází vhodná pánev, neohřívá se.
Když na varnou desku položíte hrnec nebo pánev nesprávné velikosti nebo
jinou pánev, například hliníkovou nebo nějakou jinou malou položku (např.
nůž, vidlice, klíč), varná deska se automaticky přepne do pohotovostního
režimu za 1 minutu.

Varování před zbytkovým teplem
• Tato funkce se používá zejména na upozornění na horké povrchy:
Když varná deska pracuje už nějaký čas, bude v ní nějaké zbytkové teplo.
Na ukazateli nastavení napájení se objeví písmeno "H",
které vás upozorní, abyste na desce nepopálili.
• Tuto funkci lze použít i jako funkci úspory energie:
Chcete-li ohřát další pánve použijte desku, která je stále horká.
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Automatické vypnutí
Další bezpečnostní funkcí varné desky je automatické vypnutí. K tomu dojde
vždy, když zapomenete vypnout varnou zónu. Výchozí časy vypínání uvedené
v tabulce:
Úroveň výkonu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Výchozí provozní časy
(hodiny)

8

8

8

4

4

4

2

2

2

Ochrana proti přehřátí
Vybaven snímač teploty může monitorovat teplotu uvnitř varné desky. Když se
monitoruje nadměrná teplota, varná deska se automaticky zastaví.
Ochrana proti přetečení
Kvůli vaší bezpečnosti program automaticky vypne napájení, pokud se tekutina
vyvaří nebo pokud na dotykovém ovládacím panelu objeví vlhkost. Všechny
ovládací tlačítka se staly nefunkčními, kromě tlačítka ZAP/VYP a tlačítka
dětského zámku, pokud dotykovou ovládací plochu neutíráme.

POKYNY K VAŘENÍ
Upozornění:
Riziko požáru! Při smažení buďte opatrní, protože olej a tuk
se rychle zahřívají, zejména při používání funkce Booster. Při
extrémně vysokých teplotách se oleje a tuky mohou
spontánně vznítit.
•
•
•
•

Jakmile se jídlo vaří, snižte teplotu.
Používání víka snižuje dobu vaření a šetří energii tím, že udržuje teplo.
Minimalizujte množství kapaliny nebo tuku, abyste zkrátili dobu vaření.
Začněte vařit na vysokém nastavení a snižte nastavení, kdy se jídlo ohřeje.

Vaření, vaření rýže
• Ke kypení dochází pod bodem varu, při teplotě okolo 85 ° C, když bubliny
občas stoupají na povrch vařené kapaliny. Je klíčem k lahodným polévkám a
křehkému dušenému masu, protože chutě se vyvíjejí, aniž by se jídlo
převařilo. Měli byste také vařit omáčky na bázi vajec a mouky zahuštěné a pod
bodem varu.
• Některé vaření například vaření rýže pomocí absorpční metody, může
vyžadovat vyšší nastavení, než je nejnižší nastavení, aby se zajistilo správné
vaření potravin v doporučeném čase.
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Propečený steak
• Před vařením nechejte maso při pokojové teplotě asi 20 minut.
• Zahřejte pánev se silným dnem.
• Natřete obě strany steaku olejem. Do horké pánve vlijte malé
množství oleje a potom maso položte na horkou pánev.
• Během vaření otočte steak pouze jednou. Přesný čas vaření bude záviset na
tloušťce steaku a od toho, jak uvařených ho chcete. Časy se mohou lišit od 2 8 minut na stranu. Stiskněte steak, abyste zjistili, jak je uvařený - čím pevněji
se cítí, tím více bude "propečený.
• Nechte steak několik minut odpočívat na teplé desce.
Pro smažení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyberte si indukční kompatibilní plochý wok nebo velkou pánev.
Připravte si všechny přísady a vybavení. Smažení by mělo být rychlé.
Pokud vaříte velké množství, vařte jídlo v několika menších dávkách.
Pánev krátce předehřejte a přidejte dvě polévkové lžíce oleje.
Pánev krátce předehřejte a přidejte dvě polévkové lžíce oleje.
Smažení zeleniny Když je horká, ale stále křehká, nastavte varnou zónu na
nižší nastavení, vraťte maso do pánve a přidejte omáčku.
Jemně smíchejte ingredience, abyste se ujistili, že jsou smažené rovnoměrně.
Podávejte ihned.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Poznámka: Níže uvedené nastavení jsou pouze orientační. Přesné nastavení
bude záviset na faktorech, včetně vašeho nádobí a množství, které vaříte.
Experimentujte s varnou deskou a najděte nastavení, které vám nejvíce
vyhovují
Úroveň
výkonu:
1-2
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vhodnost
• jemné ohřívání malých množství jídla
• tavení čokolády, másla a potravin, které hoří
rychle
• Jemný var
• Pomalé ohřívání

3-4

• Ohřívání
• Rychlé ohřívání
• Vaření rýže

5-6

• Palačinky

7-8

• příprava omáčky
• Vaření těstovin

CZ
Úroveň
výkonu:
9

vhodnost
•
•
•
•

Stir-fry
Opalování
přivádění polévky do varu
Vařící voda

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Upozornění:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jiných poranění!
Před provedením údržby nebo čištění odpojte spotřebič od
elektrické sítě a ujistěte se, že části spotřebiče jsou zcela
hl d é
Čištění vnějších ploch
• Rozlité potraviny z povrchu varné desky co nejdříve po použití očistěte.
Rozlité potraviny z povrchu varné desky co nejdříve po každém použití
očistěte měkkým hadříkem nebo kuchyňským papírem.
Před čištěním vždy zkontrolujte, zda je povrch dostatečně chladný. Pokud
znečištění vyschlo, můžete použít speciální čistič skel na keramické sklo,
který je k dispozici ve většině supermarketů.
• Přístroj nikdy nečistěte parním čističem.
• Nepoužívejte jiné abrazivní čisticí prostředky a/nebo drátěnou vlnu atd.,
protože by mohly poškrábat povrch keramického skla vaší varné desky.
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Tipy pro čištění:
Co?
Každodenní
znečištění na
skle (otisky
prstů, stopy,
skvrny)
zanechané
jídlem nebo
nesladkých
přelití látkami
na sklenici).

Jak?
1.

2.

3.

4.
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Odpojte napájení
zařízení od
elektrické sítě.
Použijte čistící
prostředek na varnou
desku, zatímco je sklo
stále teplé (ale ne
horké!)
Opláchněte a osušte
čistým hadříkem nebo
papírovou utěrkou.
Zapněte napájení
varné desky.

Důležité!
• Když vypnete napájení
varné desky,
nezaznamená se žádná
"horká plocha", varná
zóna může být stále
horká! Věnujte této
činnosti mimořádnou
pozornost!
• Hrubé drátěnky,
některé nylonové
čistící prostředky a
drsné / abrazivní čisticí
prostředky mohou
poškrábat sklo. Vždy si
přečtěte štítek a
zkontrolujte, zda je váš
čistič nebo čisticí
prostředek vhodný.
• Nikdy nenechávejte
zbytky čisticího
prostředku na varné
desce: sklo lze
obarvit

CZ
Co?

Jak?

Důležité!

Taveniny a
horké cukerné
skvrny na skle

Ihned odstraňte nečistoty
vhodným nástrojem - jemnou
škrabkou vhodnou pro
keramické sklo, ale dejte si
pozor na povrchy varné zóny:
1. Odpojte napájení
zařízení od
elektrické sítě.
2. Držte nůž nebo nádobu v
úhlu 30 ° a očistěte
nečistoty nebo rozlité na
místo varné desky.
3. Znečištění vyčistěte
nebo otřete
houbičkou na nádobí
nebo papírovou
utěrkou.
4. Proveďte kroky 2 až
4 pro každodenní
čištění skleněného
povrchu.

• Co nejdříve odstraňte
skvrny, které zanechali
taveniny a sladké
potraviny nebo vylité
potraviny. Pokud
necháte vychladnout
na skle, může být
obtížné odstranit je a
následně je možné
natrvalo
poškodit
povrch skla.
• Pozor: Riziko úrazu,
kvůli možnému
pořezání!
Nebezpečí
pořezání: když je
bezpečnostní kryt
zatažen, sklo ostré jako
břitva. Používejte s
mimořádnou opatrností a
vždy skladujte bezpečně
a
mimo dosah dětí.

Skvrny na
dotykových
plochách.

1.

Odpojte napájení
zařízení od
elektrické sítě.
Otřete skvrnu.
Oblast dotykového
ovládání otřete čistou
vlhkou houbou nebo
hadříkem.
Otřete plochu
suchou papírovou
utěrkou.
Zapněte napájení
varné desky.

• Varná deska může pípat
a vypnout se a dotykové
ovladače nemusí
fungovat, dokud je na
nich tekutina. Před
opětovným zapnutím
varné desky se ujistěte,
že jste povrch varné
desky důkladně otřeli.

2.
3.

4.

5.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém

Možná příčina

Možné řešení

Varná deska
nefunguje.

Zařízení není pod
proudem.

Může dojít k výpadku
napájení. Pokud ne, ujistěte se,
že je varná deska zapojena a
zapnutá.
Zkontrolujte, zda není pojistka
vyhozena nebo poškozená.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na kvalifikovaného
technika.

Uplynul čas nastavený na
časovači.

Dosáhli jste nastavený čas
vaření a spotřebič se
automaticky vypnul.

Na ovládacím panelu je
přetékající kapalina.
Automatická ochrana proti
přetečení zajišťuje, že se
varná deska vypne.

Vyčistěte ovládací panel (viz
část "Čištění a péče").

Tlačítka jsou zamčené, protože
je aktivována dětská pojistka.
Na displeji časovače se
zobrazí "Lo".

Deaktivujte dětskou pojistku
(Viz část "Deaktivace
dětského zámku "v části" jiné
funkce ").

Na ovládacím panelu je
tenká vrstva vody nebo
vlhkosti a aktivovala se
automatická ochrana proti
přetečení.

Zkontrolujte, zda jsou tlačítka
suché, a případně je otřete
dosucha.

Používáte konečky prstů
namísto bříška prstu.

Použijte bříško prstu, ne jeho
špičku.

Po vaření se na
displeji zobrazí
„H“.

Byla aktivována výstraha
zbytkové teploty automatické
bezpečnostní funkce.

To je normální. Varná deska je
vybavena bezpečnostními
funkcemi, které varují před
zbytkovým teplem. Zůstane
zapnutý, dokud povrch nebude
dostatečně chladný na dotek.

Po vypnutí
zůstane
ventilátor
indukční
varné desky
chvíli pracovat.

Indukční deska je zcela
ochlazena nepřetržitou
provozem ventilátoru.

To je normální. "Spuštění"
ventilátoru není porucha,
ale nezbytná funkce
chlazení varné desky.

Funkční
tlačítka
nereagují
nebo jsou velmi
těžko
ovladatelné.
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CZ
Problém

Možná příčina

Možné řešení

Některé pánve
vydávají
praskání nebo
podobné
zvuky.

Tyto zvuky jsou způsobeny
indukčními cívkami během
vaření. Kvůli jejich konstrukci
se takové zvuky mohou
vyskytnout i při některém
kuchyňském nádobí, protože
základny jsou často vyrobeny
z různých materiálů, které se
při zahřívání různým
způsobem
rozšiřují.

Toto není chyba, takové
zvuky jsou normální.

Sklo je
poškrábané.

Používá se drsné nádobí,
nevhodné drátěnky nebo
čisticí prostředky.

Používejte nádobí s plochými
a hladkými spodky. Viz
"Výběr vhodného nádobí" v
sekci
"Začínáme".

Kontrola poruch indukční varné desky
• Pokud dojde k anomálii, indukční varná deska automaticky vstoupí do
ochranného stavu a zobrazí příslušné ochranné kódy, které jsou
uvedeny v následující tabulce.
Problém

Možná příčina

Možné řešení

E1/E2

Abnormální napájecí napětí

Zkontrolujte, zda je napájecí
zdroj neporušený, zda je
varná deska správně
připojena k napájecímu
zdroji a zda je
zapnutá.

E3

Snímač vysoké teploty
pánve.

Zkontrolujte, zda v hrnci
nebo pánvi na varné desce
není žádná tekutina.
Naplňte tekutinu a pak
varnou desku
restartujte.

E5

Vysoká teplota čidla
teploty IGBT

Po ochlazení restartujte
indukční vařič.

Poznámka: Pro všechny ostatní chybové kódy neuvedené v tabulce
vypněte varnou desku a kontaktujte zákaznický servis.
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CZ
POKYNY K LIKVIDACI
Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že
výrobek nepatří do domácího odpadu.
Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na
příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace
výrobku pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak
mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro
detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se
obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a
likvidační službu vaší domácnosti.
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