Keramická varná deska

10032283

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
Kód produktu

10032283

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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CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
• Před pracemi nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Zařízení připojte k dobrému uzemňovacímu systému, co je nezbytné a
povinné.
• Změny v elektroinstalaci smí provádět pouze kvalifikovaní
elektrikáři.
• Nedodržení těchto zásad může způsobit zásah elektrickým proudem nebo
smrt.
Rady pro instalaci
• Před instalací nebo použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento
návod.
• Na tento spotřebič by neměl být nikdy umístěn žádný hořlavý materiál
nebo výrobky.
• Tyto informace zpřístupněte osobě odpovědné za instalaci
protože by to mohlo snížit náklady na instalaci.
• Abyste předešli nebezpečí, musíte tento spotřebič instalovat podle
těchto pokynů.
• Tento spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn pouze
příslušně kvalifikovanou
osobou.
• Tento spotřebič by měl být připojen k okruhu, který obsahuje oddělený
vypínač zabezpečující úplné odpojení od zdroje napájení.
• Nesprávná instalace spotřebiče může způsobit neplatnost záruky nebo
způsobit nespolehlivou provoz.
Důležité pokyny k používání
• Nikdy nevařte na rozbitém nebo popraskaném varném panelu. Pokud by
povrch varné desky praskl, okamžitě zařízení vypněte při síťovém napájení
(nástěnný vypínač) a obraťte se na kvalifikovaného technika.
• Před čištěním nebo údržbou vypněte varnou desku a odpojte ji od
přívodu elektrické energie,
• Nedodržení těchto zásad může způsobit zásah elektrickým proudem nebo smrt.
Nebezpečí horkého povrchu
• Během používání budou přístupné části tohoto přístroje dostatečně horké,
aby způsobily popáleniny.
• Nedovolte, aby se vaše tělo, oděv nebo jiné předměty, dostaly do kontaktu s
indukčním sklem, dokud nebude povrch chladný. Kovové předměty, jako jsou
nože, vidličky, lžíce a víka, by se neměly umisťovat na desky, protože se mohou
zahřát. Zabraňte přístupu dětí k zařízení.
• Rukojeti hrnců můžou být horké na dotek. Zkontrolujte rukojeti pánve, aby
nepřečnívaly přes jiné varné zóny, které jsou zapnuté. Udržujte rukojeti mimo
dosah dětí.
• Nedodržení těchto zásad může způsobit popáleniny nebo opaření.
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CZ
Nebezpečí pořezání
• Dejte pozor - hrany panelů jsou ostré. Nedodržení opatrnosti může vést k
poranění nebo pořezání.
• Boční strana zařízení je ostrá. Zacházejte s ním velmi opatrně a vždy jej
skladujte bezpečně a mimo dosah dětí. Nedodržení opatrnosti může vést
k poranění nebo pořezání.
Všeobecné pokyny
• Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Vylití vody nebo tuku
na zařízení způsobuje kouření a mastné skvrny, které se mohou vznítit.
• Nikdy nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo skladovací povrch.
• Na přístroji nikdy nenechávejte žádné předměty ani nářadí.
• Zařízení nikdy nepoužívejte na ohřívání nebo vytápění místnosti.
• Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku, jak je popsáno v
tomto návodu (dotykovými tlačítky). příručce (t. J. pomocí dotykových
ovládacích prvků).
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo něj stoupat a sedat. V
skříňkách nad spotřebičem neskladujte předměty, které jsou
předmětem zájmu dětí. Děti lezoucí po varné desce by se mohly vážně
zranit.
• Nenechávejte děti samotné nebo bez dozoru v prostoru, kde se spotřebič
používá.
• Děti nebo osoby se zdravotním postižením, které omezují jejich schopnost
používat spotřebič, by měli mít u sebe odpovědnou a kompetentní osobu,
která je poučí o jeho používání. Instruktor by měl být přesvědčen, že může
spotřebič používat bez nebezpečí pro sebe nebo své okolí.
• Neodstraňujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není
výslovně uvedeno v příručce. Všechny ostatní zásahy by měl provádět
kvalifikovaný technik.
• K čištění varné desky nepoužívejte parní čistič.
• Všechny ostatní zásahy by měl provádět kvalifikovaný technik.
• Nestůjte na varné desce.
• Nepoužívejte pánve s vroubkovanými okraji ani netahejte pánve přes
povrch indukčního skla.
• Nepoužívejte drátěnky ani jiné drsné abrazivní čistící prostředky na
čištění indukčního skla. Mohli byste ho poškrábat.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem
nebo servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo
nebezpečí.
• Tento produkt není určen pro komerční použití. Zařízení je určeno pro
použití v domácnostech a v podobných prostředích.
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POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL

1 Max. 2200/1000W zóna

4 Max. 1200 W zóna

2 Max. 1200 W zóna

5 Skleněná varná deska

3 Max. 2000/1100W zóna

6 Ovládací panel

Ovládací panel - variant 1

4

1 Ovládací prvky pro výběr zóny
vaření

4 Ovládání zamknutí tlačítek

2 Ovládání časovače

5 Ovládání ZAP / VYP

3 Ovládací prvky regulace výkonu /
časovače

6 Ovládání duálních / oválných zón

CZ

CZ
Ovládací panel - varianta 2

1 Ovládací prvky pro výběr zóny
vaření

4 Ovládání duálních / oválných zón

2 Ovládání časovače

5 Ovládání ZAP / VYP

3 Ovládání napájení / časovače /
zámku tlačítek

MONTÁŽ
Vyřízněte plochu podle velikosti zobrazené na výkresu. Pro účely instalace a
používání spotřebiče se kolem otvoru musí zachovat minimálně 5 cm prostor.
Tloušťka pracovní plochy musí být minimálně 30 mm. Vyberte materiál pracovní
plochy odolný vůči teplu, abyste zabránili větší deformaci způsobené tepelným
zářením z plotýnky. Jak je ukázáno níže:

L (mm)

W (mm)

H (mm)

D (mm)

A (mm)

B (mm)

X (mm)

590

520

52

48

560

490

50 min
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CZ
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 760mm.
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A (mm)

B (mm)

C (mm)

D

760

50 min

30 min

Přívod
vzduchu

E
Výstup
vzduchu
10 mm

CZ
Před umístěním upevňovacích svorek
Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, hladkém povrchu (použijte obal).
Nepoužívejte sílu na ovládací prvky vyčnívající z varné desky. Po instalaci
připevněte varnou desku k pracovní ploše pomocí čtyř držáků na spodní části
varné desky (viz obrázek).

A

B

C

D

Šroub

Konzole

Otvor na
šroub

Podstavec

Sklo
Držák
Šroub
ST3.5*8
Spodní

Pracovní
deska
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CZ
Důležité rady týkající se montáže
• Keramickou varnou desku namontují kvalifikované osoby nebo technici.
• Keramická varná deska se nesmí namontovat na chladící zařízení, myčku ani
rotační sušičku. Keramická varná deska musí být namontována tak, aby
bylo možné zajistit správné tepelné záření, aby se zvýšila její spolehlivost.
• Stěna a teplu vystavena zóna nad povrchem stolu musí vydržet vysoké teploty.
• Aby se zabránilo poškození, sendvičová vrstva a lepidlo musí být odolné vůči
tepelnému záření.
• Nesmí se používat parní čistič.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

modr

sivá

hnědá

a

Černá

modr

Vstup

sivá

hnědá

a

Vstup

Černá

modr

sivá

hnědá

a

Černá

Vstup

• Pokud je kabel poškozen nebo je třeba jej vyměnit, měl by to provést
servisní technik s použitím správných nástrojů, aby nedošlo k nehodám.
• 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.
• Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
• Kabel musí být pravidelně kontrolován a vyměněn pouze
autorizovaným technikem
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CZ
ZAČÍNAME
Výběr správného nádobí

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. Pánev vždy
umístěte na varnou zónu.
Pánve a hrnce vždy zvedejte neposouvejte je, protože by mohly
poškrábat sklo.
Používání dotykového ovládání
•
•
•
•

Ovládací prvky reagují na dotek, takže nemusíte na ně tlačit.
Použijte bříško prstu, ne jeho špičku.
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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CZ
PROVOZ
Začátek vaření
Po zapnutí pípne alarm jednou, všechny indikátory se rozsvítí na 1 sekundu a
poté zhasnou, což znamená, že keramická varná deska vstoupila do
pohotovostního režimu.
1

Dotykem ovladače ZAP / VYP, následně všechny indikátory zobrazují [-] nebo [], což znamená, že
keramická varná deska vstoupila do pohotovostního režimu.

2

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

3

Dotkněte se ovladače výběru topné zóny a indikátor zóny bude blikat.

4

Nastavte úroveň výkonu dotykem tlačítek "-", "+" nebo posuňte podél
ovládacího prvku "-" nebo se jen dotkněte libovolného bodu "-".

Důležité poznámky
• Pokud nevyberete nastavení teploty v průběhu 1 minuty, indukční varná deska
se automaticky vypne. Budete muset začít znovu v kroku 1.
• Nastavení teploty můžete kdykoli během vaření změnit.
• Pokud se posunete podél "-", výkon se bude měnit od 2. až 8. stupně.
Stisknutím tlačítka [-] se výkon sníží vždy o jednu fázi až do stupně 0.
Stisknutím tlačítka [+] se výkon zvýší vždy o jednu fázi až do stupně 9.
• Když zóna 1 nebo 3 funguje, aktivujte duální nebo oválnou zónu stisknutím
tlačítka [ ]. Když duální zóna nebo oválná zóna funguje, vypněte ji
stisknutím [].
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CZ
Po dokončení vaření
1
2
3

Vypněte varnou zónu dotykem na a posunutím dolů na [0]. Ujistěte se, že na displeji se zobrazí "0".
Celou varnou desku vypnete dotykem ovládacího prvku ON / OFF.
Dávejte si pozor na horké povrchy! [H] zobrazuje, která varná zóna je horká
na dotek. Pokud zmizí, povrch se ochladil na bezpečnou teplotu. Může se
také použít jako funkce úspory energie, pokud chcete ohřát další pánve
použijte desku, která je stále horká.

Zamknutí ovládacích prvků
Ovládací prvky můžete zablokovat, aby se zabránilo neúmyslnému použití
(například děti náhodně zapínají varné zóny). Pokud jsou ovládací prvky uzamčeny,
všechny ovládací prvky kromě ovládacího prvku ON / OFF jsou vypnuty.
Ovládací panel - variant 1

Ovládací panel - variant 2

Zamknutí ovládacích prvků: Stiskněte
ovládací prvek zámku Indikátor
časovače zobrazí "Lo".

Zamknutí
ovládacích
prvků:
Současně se dotkněte ovladače [+]
& [-] Indikátor časovače zobrazí
"Lo".

Odemknutí ovládacích prvků: Ujistěte
se, že je keramická varná deska
zapnutá. Podržte déle ovládací prvek
zámku Nyní můžete začít používat
keramickou varnou desku.

Odemknutí ovládacích prvků: Ujistěte
se,
že je keramická varná deska zapnutá.
Na chvíli stiskněte ovladač [+] & [-].
Nyní můžete začít používat keramickou
varnou desku.

Když je varná deska v režimu uzamčení, všechny ovládací prvky jsou
deaktivovány kromě vypínače (ON / OFF), v nouzové situaci můžete vždy
varnou desku vypnout pomocí regulátoru ON / OFF, ale pokud chcete
pokračovat v další provozu nejdříve odemkněte varnou desku.
Bezpečnostní funkce
• Vybaven snímač teploty může monitorovat teplotu uvnitř varné desky.
Když se zjistí nadměrná teplota, varná deska se automaticky zastaví.
• Pokud varná deska pracuje už jistý čas, bude v ní nějaké zbytkové
teplo. Písmeno "" vás varuje, abyste desky nedotýkaly.
• Další bezpečnostní funkcí varné desky je automatické vypnutí. To nastane
vždy, když zapomenete vypnout varnou zónu. Výchozí časy vypnutí jsou
uvedeny v následující tabulce:
Úroveň výkonu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Výchozí pracovní doba (h)

8

8

8

4

4

4

2

2

2
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CZ

POUŽITÍ ČASOVAČE
Časovač můžete použít dvěma způsoby:
• Můžete jej použít jako minutovník. V tomto případě časovač po uplynutí
nastavené doby nezapne žádnou varnou zónu.
• Můžete nastavit, aby se vypnula jedna varná zóna nebo více zón po
uplynutí nastaveného času.
• Časovač můžete nastavit až na 99 minut.
Použití časovače pokud jste nevybrali žádnou varnou zónu.
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1

Ujistěte se, že varná deska je zapnutá. Poznámka: "minutový
časovač" můžete použít i když nevybíráte žádné varné zóny.

2

Dotykové ovládání časovače - indikátor začne blikat a na displeji časovače se
zobrazí [30].
Indikátor časovače bliká.

3

Nastavte čas stisknutím ovladače [-] nebo [+], indikátor minut začne blikat
a zobrazí se na displeji časovače. Chcete-li ubrat nebo přidat o 1 minutu,
stiskněte ovládacího prvku "-" nebo "+". Držte ovládání časového spínače
"-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali čas o 10 minut. Pokud nastavený
čas přesáhne 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.

4

Dotykem "Časovač", časovač se zruší
a na displeji minut se zobrazí [-].

5

Když je nastavený čas, časovač začne okamžitě
odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývající čas a
indikátor časovače bude blikat 5 sekund.

6

Po uplynutí nastaveného času bude alarm pípat 30
sekund a indikátor časovače zobrazí [- -].

CZ
Nastavení časovače na vypnutí jedné varné zóny
1

Dotykem ovládacího prvku výběru varné zóny, kde chcete nastavit
časovač. (např. zóna 2 #)

2

Dotykové ovládání časovače - indikátor začne blikat a na displeji časovače se zobrazí [30].
Indikátor časovače bliká.

3

Nastavte čas stisknutím ovladače [-] nebo [+], indikátor minut začne
blikat a zobrazí se na displeji časovače. Chcete-li ubrat nebo přidat o 1
minutu, stiskněte ovládacího prvku "-" nebo "+". Stiskněte jedenkrát
tlačítko "-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali o jednu minutu.
Držte ovládání časového spínače "-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali čas o
10 minut. Pokud nastavený čas přesáhne 99 minut, časovač se automaticky
vrátí na 0 minut.

4

Dotykem ovladače volby varné zóny a následným dotykem tlačítka [Časovač] se časovač
zruší a na displeji minut se zobrazí [-].

5

Když je nastavený čas, časovač začne okamžitě odpočítávat. Na displeji
se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bliká na 5 sekund.
POZNÁMKA: Červená tečka vedle indikátoru úrovně
napájení se rozsvítí, což znamená, že zóna je zvolena.

6

Po uplynutí alarmu intervalu varování se příslušná varná zóna automaticky
vypne a ukáže se [H].
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CZ

Nastavení časovače na vypnutí více než jedné varné zóny
1

Pokud tuto funkci používá více než jedna topná zóna, ukazatel časovače
zobrazí nejkratší čas. (např. doba nastavení zóny 2 # = 3 minuty, doba
nastavení zóny 3 # = 6 minut, indikátor časovače zobrazuje [3].)
POZNÁMKA: Blikající červená tečka vedle indikátoru úrovně výkonu
znamená, že indikátor časovače zobrazuje čas topné zóny.
Pokud chcete zkontrolovat časové interval jiné varné zóny,
stiskněte ovládacího prvku výběru varné zóny. Časovač bude
ukazovat její nastavený čas.

2

Po uplynutí časovače vaření se odpovídající varná
zóna automaticky vypne a zobrazí se [H].
POZNÁMKA: Chcete-li změnit čas po nastavení časovače, musíte začít od kroku
1.

POKYNY K VAŘENÍ
•
•
•
•

Když se jídlo dostane do varu, snižte nastavení teploty.
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.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Úroveň
výkonu:

vhodnost
jemné ohřívání malých množství jídla
tavení čokolády, másla a potravin, které hoří rychle
Jemný var
Pomalé ohřívání

1-2

•
•
•
•

3-4

• Ohřívání
• Rychlé ohřívání
• Vaření rýže

5-6

• Palačinky

7-8

• příprava omáčky
• Vaření těstovin

9

• smažení
• přivádění polévky do varu
• Vaření vody
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Co?

Jak?

Důležité!

Každodenní znečištění na skle
(otisky prstů, stopy, skvrny
zanechané jídlem
nebo zbytky jídla bez obsahu
cukru)

1. Vypněte napájení
varné desky.
2. Použijte čistící prostředek
na varnou desku, zatímco
je sklo stále teplé (ale ne
horké!)
3. Opláchněte a otřete
suchým a čistým hadříkem
nebo papírovou utěrkou.
4. Znovu zapněte napájení
varné desky.

• Po vypnutí napájení varné
desky se nezobrazí žádná
indikace "horké plochy", ale
varná zóna může být ještě
horká! Věnujte 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 se může zabarvit.

Taveniny a horké cukrové skvrny
na skle

Ihned odstraňte nečistoty
vhodným nástrojem - jemnou
škrabkou vhodnou pro
keramické sklo, ale dejte si
pozor na povrchy varné zóny:

• Odstraňte skvrny zanechané
vařením nebo překypěním co
nejdříve. Pokud necháte sklo
vychladnout, může být
obtížné skvrny
odstranit nebo se dokonce
natrvalo může poškodit povrch
skla.
• Nebezpečí řezu: při odtažení
bezpečnostního krytu je ostří
v škrabce ostré jako žiletka.
Používejte s mimořádnou
opatrností a vždy
uchovávejte bezpečně a
mimo dosah dětí.

1. Vypněte napájení
varné desky hlavním
vypínačem.
2. Držte čepel nebo nádobu
pod úhlem 30 ° a znečištění
nebo skvrnu škrábte na
chladnou plochu varné
desky.
3. Otřete znečištění nebo
rozlitou tekutinu
kuchyňskou utěrkou nebo
papírovou utěrkou.
4. Postupujte podle kroků 2
až 4 v části "Každodenní
znečištění na skle ".
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Co?

Jak?

Důležité!

Skvrny na
dotykových
plochách.

1. Vypněte napájení varné
desky.
2. Otřete skvrnu.
3. Oblast dotykového ovládání
otřete čistou vlhkou houbou
nebo hadříkem.
4. Otřete plochu suchou papírovou
utěrkou.
5. 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 dotykového
ovladače otřeli.

Zařízení se
nedá
zapnout.

Zařízení se nezapne.

Ujistěte se, že varná deska je
připojena ke zdroji napájení a že
je zapnutá.
Zkontrolujte, zda ve vaší
domácnosti nebo oblasti nedošlo
k výpadku napájení.
Pokud jste zkontrolovali
všechno a problém
přetrvává, zavolejte
kvalifikovaného technika.

Dotykové
ovladače
nereagují.

Ovládací prvky jsou zablokovány.

Odemkněte ovládací prvky.
Pokyny naleznete v části "Použití
keramické varné desky".

Dotykové
ovládací prvky
se obtížně
obsluhují.

Na ovládacích prvcích může být
mírný film s vodou nebo když se
dotýkáte ovládacích prvků špičkou
svého prstu.

Ujistěte se, že oblast
dotykového ovládání je suchá a
použijte bříško prstu, když se
dotýkáte
ovládacích prvků.

Sklo je
poškrábané.

Nádobí s ostrými hranami. Používají
se nevhodné abrazivní čisticí
prostředky.

Používejte nádobí s plochými a
hladkými spodky. Viz
"Výběr vhodného nádobí".
Podívejte
se na část "Péče a čištění".

Některé pánve
vydávají
praskání nebo
podobné
zvuky.

Může to být způsobeno konstrukcí
vašeho kuchyňského nádobí (různé
vrstvy různých kovů vibrují jinak).

Toto je normální pro
nádobí a neznamená to
chybu.

17

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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