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SK       SKLOKERAMICKÝ VARNÝ PANEL - Návod na obsluhu
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Obr. 1

- Hrniec s dnom z feromagnetického 
materiálu. - Sklokeramický varný 

panel.

- Magnetické pole.

-  Cievka v tvare Archimedovej 
špirály.

-  Elektrický obvod. - Elektrické 
napájanie.
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Obr. 2

Obr. 3
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Obr. 4

Obr. 5
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Obr. 6 A

Obr. 6 B
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Obr. 7 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Podložka panvice

- Pokrievka

- Parný rošt

- Panvica Wok
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Prečítajte si pozorne obsah tohto návodu, pretože je zdrojom 
dôležitých pokynov týkajúcich sa bezpečnosti inštalácie, 
použitia a údržby. Návod uschovajte pre akúkoľvek ďalšiu 
konzultáciu. Všetky operácie súvisiace s inštaláciou (elektrické 
zapojenie) musia byť vykonané špecializovaným personálom 
v súlade s platnými normami.

1.1 Princíp indukcie:
Indukčný varný systém využíva fyzikálny jav magnetickej 
indukcie. Základnou vlastnosťou tohto systému je priamy 
prenos energie z generátora na hrniec (na rozdiel od klasických 
varných panelov - Obr. 1).

1.2 Prednosti:
v porovnaní s elektrickými platňami je váš indukčný panel:
- Bezpečnejší: nižšia teplota na sklenenom povrchu.
- Rýchlejší: kratší čas ohrievania jedál.
- Presnejší: varná zóna okamžite reaguje na vaše príkazy.
- Výkonnejší: 90% absorbovanej energie sa zmení na teplo.
Okrem toho po odstránení hrnca z varnej zóny sa prenos 
tepla okamžite preruší, aby nedochádzalo k zbytočnému 
rozptylu tepla.

1.3 Nádoby pre varenie
Indukčné varenie využíva magnetizmus pre vyvíjanie tepla. 
Nádoby preto musia obsahovať železo. Môžete skontrolovať, 
či je nádoba magnetická jednoduchým priložením magnetu.

Dôležité:
Aby ste sa vyhli permanentnému poškodeniu povrchu varného 
panela, nepoužívajte:
- Kovové nádoby so smaltovaným dnom.
- Nepoužívajte nádoby, ktoré majú drsný spod, aby nedošlo k 
poškriabaniu povrchu platne. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zníženou 
spôsobilosťou. Dávajte pozor, aby sa deti so spotrebičom nehrali. 
Je dôležité, aby sa osoby, ktoré sú nosič stimulátorov alebo iných 
aktívnych zariadení ešte pred použitím indukčnej zóny uistili, že 
ich stimulátor je so spotrebičom  kompatibilný.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete:
- Skontrolujte štítok s údajmi (umiestený na spodnej časti 
spotrebiča), aby ste sa uistili, že napätie a výkon zodpovedajú vašej 
sieti a zásuvka je vhodná pre zapojenie. V prípade pochybností 
konzultujte kvalifikovaného elektrikára. 

Dôležité:
- Kovové predmety ako nože, 
vidličky, lyžičky alebo pokrievky 
nenechávajte na povrchu varnej 
plochy, pretože sa môžu zahriať.
- Po použití varnú plochu 
vypnite príslušným ovládacím 

zariadením, nespoliehajte sa 
senzoru zisťovania prítomnosti 
hrncov.
- Vyhnite sa unikaniu tekutín z 
hrncov, preto v prípade vrenia 
alebo ohrievania tekutín znížte 
teplotu.
- Nenechávajte varné zóny 
zapnuté s prázdnymi hrncami 
hrnci alebo panvicami, alebo 
bez akýchkoľvek nádob.
- Skontrolujte, či sa deti nehrajú 
so spotrebičom.
- Po ukončení varenia vypnite 
príslušnú zónu pomocou 
ovládacieho tlačidla popísaného 
v návode.
- Nikdy nepoužívajte pre varenie 
hliníkovú fóliu, ani nedávajte 
potraviny zabalené v alobale 
priamo na varnú zónu. Hliník 
by sa mohol roztaviť a okamžite 
poškodiť váš spotrebič.
- Nikdy neohrievajte konzervu 
alebo plechovku s potravinami 
pred otvorením: mohla by 
vybuchnúť! Toto upozornenie 
platí pre všetky typy varných 
plôch.
- Ak je kábel poškodený, musí ho 
nahradiť kvalifikovaný personál 
alebo servisná služba.
Upozornenie: na čistenie sa 
nesmie používať parný čistič.
Upozornenie: keď je povrch 
prasknutý, vypnete spotrebič, 

SLOVENSKY SK
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aby ste zabránili prípadnému 
zásahu elektrickým prúdom.
Upozornenie: spotrebič sa 
nesmie uvádzať do prevádzky 
pomocou externého časovača 
alebo samostatného diaľkového 
ovládania. 
Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 
2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
Tím, že sa používateľ uistí o správnej likvidácii tohto výrobku, 
prispieva k predchádzaniu prípadným negatívnym následkom 
na životnom prostredí a na zdraví. 

Symbol na výrobku alebo na priloženej dokumentácii 
poukazuje na to, že sa s týmto výrobkom nesmie 
zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom, ale musí 
sa odoslať do vhodnej zberne určenej pre recykláciu 

elektrických a elektronických zariadení. Zariadenie sa musíte 
zbaviť v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. 
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní s týmto výrobkom, 
jeho opätovným použitím a recykláciou môžete získať, keď sa 
obrátite na príslušný miestny úrad, zbernú službu domáceho 
odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili. 

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Nasledujúce pokyny sú určené kvalifikovanému inštalatérovi a 
slúžia ako návod pre inštaláciu, nastavenie a údržbu v súlade s 
platnými zákonmi a predpismi.

Inštalácia (Obr. 2)
Spotrebič bol navrhnutý pre zabudovanie do pracovnej dosky 
podľa zobrazenia na príslušnom obrázku. Pripravte si dodaný 
tesniaci materiál pozdĺž celého okraja panela. Vsaďte spotrebič 
do otvoru podľa rozmerov uvedených na obrázku 2. Spotrebič 
zaistite v pracovnej doske pomocou dodaných držiakov z 
dodaného príslušenstva (Obr. 2B). Utiahnite skrutky (Obr. 2A), 
kým spotrebič dokonale netesní k povrchu pracovnej dosky. 
Ak je po inštalácii prístupná spodná časť spotrebiča, je nutné 
inštalovať deliace dno G (Obr. 6B) podľa uvedených rozmerov.

UPOZORNENIE: pre správnu cirkuláciu chladného vzduchu 
musia byť k dispozícii vetracie otvory v kuchynskej linke (Obr. 
6A), podľa rozmerov na obrázku 6B.

Elektrické zapojenie (Obr. 5):
Pred vykonaním elektrického zapojenia sa uistite, že:
- elektrický kábel uzemnenia je o 2 cm dlhší ako ostatné káble;
- vlastnosti rozvodu zodpovedajú pokynom uvedeným na 
identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane 
pracovnej plochy.
- je rozvod vybavený funkčným uzemnením zodpovedajúcim 
platným normám a zákonným nariadeniam.
V prípade, že domáci elektrospotrebič nie je vybavený káblom, 
použite kábel typu:
„H05V2V2-F” pre výkon až do 6400 Wattov s minimálnym 
prierezom vodičov 2,5 mm2; pre vyššie výkony je potrebné 
použiť kábel s prierezom vodičov 4 mm2.
Teplota nesmie v žiadnom mieste presiahnuť hodnotu o 50°C, 
ako je teplota prostredia.
Zariadenie je určené pre trvalé pripojenie k elektrickej sieti 
a preto je potrebné medzi spotrebič a elektrickú sieť zapojiť 

omnipolárny vypínač s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 
3 mm, vhodný pre záťaž uvedenú na štítku a zodpovedajúci 
platným normám (žltozelený zemniaci vodič nesmie byť 
prerušený prepínačom).
Po ukončení inštalácie spotrebiča musí být omnipolárny 
vypínač ľahko prístupný.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

A = Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
B = Bezpečnostná zámka
C = Tlačidlo +
D = Tlačidlo -
E = Displej varnej zóny
F = Booster 

Použitie (Obr. 4)
- Stlačením tlačidla „A” zapnite varný panel. Na displeji varnej 
zóny sa zobrazí „0” s desatinnou bodkou. Ak nevykonáte žiadnu 
operáciu do 20 sekúnd, varný panel sa automaticky vypne.
Stlačením tlačidla „-” nastavíte výkon varnej zóny na úroveň 9,  
stlačením tlačidla „+” nastavíte výkon „4”. Tlačidlami „+” alebo 
„-” môžete zvýšiť alebo znížiť výkon.
Stlačte súčasne „+” a „-” alebo tlačidlo ON/OFF.

UPOZORNENIE:
- Ak sa na ovládačoch nachádza cudzí predmet, varný panel 
sa automaticky vypne.
- Ak je varná zóna vypnutá a teplota povrchu je vyššia ako 65°, 
na displeji sa zobrazí symbol „H“.
- Používajte len panvice a príslušenstvo dodané so spotrebičom 
ako voliteľná sada (Obr. 7).
- NIKDY nevarte priamo na varnom paneli bez použitia 
príslušnej nádoby.

Bezpečnostná zámka (Obr. 4)
Aby ste zabránili deťom v manipulácii so spotrebičom, môžete 
zablokovať všetky funkcie stlačením tlačidla bezpečnostnej 
zámky B.
Pokým je funkcia aktívna, funkčné je len tlačidlo ON/OFF (aj 
tlačidlo bezpečnostnej zámky).
Ak vypnete varný panel keď je aktívna zámka, po následnom 
zapnutí varného panela zostane funkcia aktívna.
Bezpečnostnú zámku je možné  deaktivovať, ak je varná zóna 
zapnutá. Stlačením tlačidla bezpečnostnej zámky funkciu 
deaktivujete.

Dôležité: aby ste nepoškodili elektronické obvody, varný 
panel je vybavený bezpečnostným systémom proti prehriatiu. 
V situáciách, keď varný panel používa dlhý čas vysoký výkon, 
môže sa dočasne vypnúť alebo znížiť výkon v danej oblasti, kým 
sa teplota nevráti na bezpečnú úroveň. Spotrebič napriek tomu 
zobrazuje nastavený výkon na displeji. Ak varný panel napriek 
tomu dosiahne veľmi vysoké teploty, displej bude striedavo 
zobrazovať H/E/2 a varný panel sa vypne, až do dosiahnutia 
bezpečnej teploty.

Booster (Obr. 4)
Táto funkcia umožňuje počas krátkej chvíle dosiahnutie 
maximálneho výkonu. Je možné ju aktivovať keď je varná zóna 
zapnutá aj keď je výkon nastavený na „0”
Stlačením tlačidla Booster funkciu aktivujte. Kým je funkcia aktívna, 
na displeji je zobrazený symbol  „P” s desatinnou bodkou.
Funkcia Booster trvá maximálne 10 minút, potom sa spotrebič 
vráti na výkon „9”. Pre deaktiváciu funkcie opäť stlačte tlačidlo 
Booster alebo „-”.
Ak teplota v spotrebiči dosiahne veľmi vysokú úroveň, 
funkcia BOOSTER sa deaktivuje alebo sa zníži výkon, kým 
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nie je dosiahnutá bezpečná teplota. Spotrebič napriek tomu 
signalizuje aktívnu funkciu.

Magnetický detektor
- Varný panel je vybavený detektorom riadu, ktorý v prípade 
odstránenia nádoby alebo použitia nevhodnej nádoby zobrazí 
symbol  ;

O.S.D. (bezpečnostné zariadenie proti pretečeniu)
Varný panel je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý 
vypne varný panel a aktivuje bezpečnostnú zámku v prípade 
že sa na ovládacej zóne nachádzajú tekutiny alebo cudzie 
predmety. Na displeji sa zobrazí blikajúce , následne znie 
znie akustická signalizácia. Môžete ju deaktivovať stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla. Varný panel sa automaticky vypne.

Údržba
Zvyšky jedla alebo tekutín a mastnôt odstráňte z varného 
panela pomocou špeciálnej škrabky, dostupnej na vyžiadanie 
(Obr. 3).
Plochu vyčistite použitím prostriedkov SIDOL, STAHLFIX alebo 
podobných a pomocou papierovej utierky, potom opláchnite 
vodou a vysušte čistou utierkou.
Použitím špeciálnej škrabky (voliteľná) ihneď odstráňte stopy 
hliníka a plastu, ktoré sa môžu roztaviť, alebo zvyšky cukru 
alebo pokrmov s vysokým obsahom cukru z varnej zóny. Týmto 
spôsobom zabránite prípadnému poškodeniu varného panela.
Nikdy nepoužívajte na čistenie drsné špongie alebo agresívne 
chemické prostriedky, ako sú spreje na rúru alebo odstraňovače 
škvŕn.

ODPORÚČANIE K VARENIU

Rýchle varenie s vysokou teplotou
Je to veľmi zdravý typ prípravy jedla, kde si zelenina zachová 
svoju chuť a farbu a zostane chrumkavá. Kusy mäsa zostanú 
jemné. Ingrediencie nakrájané na malé kúsky, vrátane omáčky 
a korenia, musíte neustále miešať a variť rýchlo na vysokej 
teplote. Z dôvodu veľmi krátkeho času prípravy je nutné mať 
všetky ingrediencie po ruke. Začnite s ingredienciami, ktoré 
vyžadujú najdlhší čas prípravy.

Smaženie
Smažené potraviny neabsorbujú veľmi veľa tuku vďaka 
konštantnej teplote. Mäso, ryby, zemiaky a zelenina si 
zachovajú rovnomernú farbu, vytvoria kôrku a uchovajú si 
svoju typickú chuť.

Príprava miešaných pokrmov/šľahanie
Citlivý proces varenia. Okrúhly tvar wok panvice je vhodný 
hlavne pre šľahanie smotany, pudingov, maslových krémov, 
cesta na sušienky alebo dezertov, bez potreby varenia vo 
vodnom kúpeli pri 65°C – 80°C.

Pomalé varenie/dusenie
Pomalé varenie: varenie vhodné hlavne pre prípravu rizota;
Dusenie: veľmi jemný typ prípravy, ktorý uchováva nutričné 
hodnoty a farby pokrmu.

INFORMAČNÁ TABUĽKA

Typ varenia Výkon

Udržiavanie teploty, topenie čokolády 1 - 2

Ohrev jedál 3 - 6

Rýchle zapečenie typicky čínskych 
jedál

7 - 9

Smaženie 9 

Bezpečnosť
Najlepšiu prevádzku spotrebiča dosiahnete s WOK panvicou 
dodávanou ako voliteľné príslušenstvo.
Neodporúčame použitie panvíc s rovným dnom alebo iných 
veľkostí.
Panvica môže spôsobovať zvuk počas prevádzky na indukčnej 
varnej zóne. Tento zvuk nepredstavuje poruchu spotrebiča a 
nemá vplyv na správnu prevádzku.

Údržba a starostlivosť
Čistenie Wok panvice
Po každom použití vyčistite dno wok panvice zvnútra aj zvonku 
pomocou neutrálneho saponátu a jemnej špongie, v prípade 
potreby namočte zaschnuté zvyšky horúcou vodou.
Odolné nečistoty odstráňte pomocou octu alebo citrónovej 
šťavy.
Neumývajte v umývačke riadu.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Skôr ako sa obrátite na Servisnú službu.
V prípade nefunkčnosti vášho výrobku vám odporúčame:
- Skontrolovať dobrý stav zástrčky v elektrickej zásuvke.
V prípade neodhalenia príčiny poruchy: vypnite zariadenie, 
neoprávnene doň nezasahujte a obráťte sa na Servisnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?
Je dôležité, aby ste oznámili Servisnej službe označenie 
výrobku a výrobné číslo (16 znakov, ktoré začínajú číslom 3), 
ktoré sa nachádza na záručnom liste alebo na identifikačnom 
štítku spotrebiča, umiestnenom v zariadení. Týmto spôsobom 
prispejete k tomu, že sa vyhnete zbytočným presunom technika 
a okrem toho tým ušetríte príslušné náklady.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA 
PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM VYŠŠIE 
UVEDENÝCH POKYNOV.
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