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HESD4 WIFI

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

Návod na obsluhu
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Bezpečnostné upozornenia a údržba
•	VAROVANIE:	Spotrebič	a	prístupné	časti	sa	pri	použití	zahrievajú.	Nedotýkajte	sa	ohrevných	
prvkov.

•	Deti	do	ôsmich	rokov	držte	mimo	dosah	spotrebiča,	ak	nie	sú	pod	neustálym	dozorom.
•	Tento	spotrebič	môžu	požívať	deti	od	8	rokov	a	staršie	a	osoby	s	obmedzenými	fyzickými,	
senzorickým	a	zmyslovými	schopnosťami	nebo	bez	dostatočných	skúseností	a	znalostí,	
ak	boli	poučené	o	správnom	a	bezpečnom	použití	spotrebiča	osobou	zodpovednou	za	ich	
bezpečnosť.

•	Nedovoľte	deťom	hrať	sa	so	spotrebičom.
•	Čistenie	a	údržbu	nesmú	vykonávať	deti	bez	dozoru.
•	VAROVANIE:	nekontrolované	varenie	a	smaženie	s	tukmi	a	olejmi	môže	byť	nebezpečné	a	
môže	viesť	k	požiaru.

•	NIKDY	sa	nepokúšajte	uhasiť	plamene	vodou,	spotrebič	vypnite	a	potom	prekryte	napríklad	
požiarnou	dekou	alebo	pokrievkou.

•	VAROVANIE:	riziko	požiaru:	neskladujte	predmety	na	varnej	ploche.
•	VAROVANIE:	ak	je	povrch	prasknutý,	spotrebič	vypnite,	aby	ste	zabránili	riziku	zasiahnutia	
elektrickým	prúdom.

•	Na	čistenie	spotrebiča	nepoužívajte	parný	čistič.
•	Kovové	predmety,	ako	sú	nože,	vidličky,	lyžičky	a	panvice	neodkladajte	na	varný	panel,	
pretože	sa	môžu	zahriať.	Akékoľvek	nečistoty	odstráňte	z	krytu	pred	otvorením.	

•	Pred	zatvorením	krytu	nechajte	varný	panel	vychladnúť.
•	Po	použití	vypnite	varný	panel	pomocou	ovládačov.	Nespoliehajte	sa	na	detektor	riadu.
•	Tento	spotrebič	nie	je	určený	pre	ovládanie	externým	diaľkovým	ovládačom	alebo	
samostatným	časovým	spínačom.

•	Vhodné	odpojovacie	prostriedky	musia	byť	začlenené	do	pripájacieho	systému	v	súlade	s	
predpismi.

•	Pokyny	uvádzajú	typ	kábla	s	ohľadom	na	teplotu	na	zadnej	strane	spotrebiča.
•	Ak	je	poškodený	napájací	kábel,	musí	ho	vymeniť	výrobca,	servisný	technik	alebo	podobne	
kvalifikovaná	osoba,	aby	sa	zabránilo	možnému	nebezpečenstvu.

•	POZOR:	aby	ste	zabránili	nebezpečenstvu	z	dôvodu	resetovania	tepelnej	ochrany,	tento	
spotrebič	sa	nesmie	napájať	cez	externé	spínacie	zariadenie,	ako	je	časovo	spínané	
napájanie,	ktoré	sa	pravidelne	zapína	a	vypína	dodávateľom	energie.
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Vážený zákazník:

Ďakujeme	za	kúpu	indukčného	varného	panelu.	Doufáme,	že	vám	poskytne	mnoho	rokov	
bezproblémovej	prevádzky.

Prečítajte	si	prosím	tento	návod	pozorne	pred	použitím	varného	panela	a	uschovajte	si	ho	na	
bezpečnom	mieste	pre	prípadné	použitie	v	budúcnosti.

Úvod
Indukčný	varný	panel	je	vhodný	pre	všetky	druhy	varenia,	s	elektromagnetickými	varnými	
zónami	a	mikropočítačovými	ovládačmi	a	mnohými	funkciami	sa	z	neho	stáva	ideálna	voľba	pre	
dnešnú	rodinu.

Je	vyrobený	zo	špeciálnych	materiálov,	jednoducho	sa	používa,	je	odolný	a	bezpečný.

Princíp činnosti
Indukčný	varný	panel	obsahuje	cievku,	varný	panel	z	feromagnetického	materiálu	a	riadiaceho	
systému.	Elektrický	prúd	vytvára	výkonné	magnetické	pole	cez	cievku.	Táto	produkuje	veľké	
množstvo	vĺn,	ktoré	vytvárajú	teplo,	ktoré	sa	prenáša	cez	varnú	zónu	do	varnej	nádoby.

oceľový	riad

magnetický	obvod
keramický	varný	panel
indukčná	cievka

indukovaný	prúd
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Bezpečnosť

Tento	varný	panel	bol	špeciálne	navrhnutý	pre	
použitie	v	domácnosti.
V	jej	neustálom	vývoji	pri	vylepšovaní	produktov	
si	vyhradzujeme	právo	na	zmeny	a	úpravy	
mechanického,	technického,	programového	
alebo	estetického	aspektu	spotrebiča	bez	
predchádzajúceho	upozornenia.

• Ochrana pred prehriatím
	 Senzor	monitoruje	teplotu	varných	zón.	

Keď	teplota	presiahne	bezpečnú	úroveň,	
varná	zóna	sa	automaticky	vypne.

• Detekcia malých alebo nemagnetických 
predmetov

	 Ak	ponecháte	riad	s	priemerom	menším	
ako	80	mm,	alebo	iný	malý	predmet	(napr.	
nôž	,	vidlička,	kľúče)	alebo	nemagnetický	
riad	(napr.	hliníkový),	približne	jednu	
minútu	bude	znieť	akustický	signál,	po	
ktorom	sa	varný	panel	automaticky	prepne	
do	pohotovostného	režimu.

•	 Upozornenie na zostatkové teplo
	 Po	použití	rúra	zostáva	varná	zóna	ešte	

určitý	čas	horúca.	Pre	upozornenie	na	
teplo	sa	zobrazí	znak	„H‟.

•	 Automatické vypnutie
	 Ďalšiu	bezpečnostnou	funkciou	varného	

panela	je	automatické	vypnutie.	To	
nastane,	keď	zabudnete	vypnúť	varnú	
zónu.	Počiatočné	časy	vypnutia	sú	
uvedené	v	tabuľke	nižšie:
Úroveň	výkonu Varná	zóna	sa	automaticky	

vypne	po
1-5 8	hodinách
6-10 4	hodinách
11-14 2	hodinách

15 1	hodine

	 Keď	zložíte	riad	z	varnej	zóny,	ihneď	
prestane	hriať	a	automaticky	sa	vypne	po	
jednej	minúte,	keď	doznie	akustický	signál.

	 Varovanie:	
	 Ktokoľvek,	kto	používa	kardiostimulátor,	

musí	použitie	indukčného	varného	panela	
konzultovať	s	doktorom.

Inštalácia

Voľba miesta inštalácie
Vyrežte	inštalačný	otvor	podľa	nižšie	
uvedených	rozmerov.
Za	účelom	inštalácie	a	použitia	nechajte	okolo	
inštalačného	otvoru	najmenej	5	cm	voľného	
priestoru.
Uistite	sa,	že	je	hrúbka	pracovnej	dosky	
najmenej	30	mm.	Zvoľte	teplu	odolný	materiál,	
aby	ste	zabránili	deformácii	z	tepla	varného	
panela.	

L(m
m)

W(m
m)

H(m
m)

D(m
m)

A(m
m)

B(m
m)

X(m
m)

590 520 60 56 560+
4
+1

490+
4
+1

50
mini

Uistite	sa,	že	je	varný	panel	dobre	vetraný	a	
že	nie	sú	vetracie	otvory	blokované.	Zaistite,	
aby	bol	indukčný	varný	panel	v	dobrom	
prevádzkovom	stave.	

Poznámka:	Bezpečnostná	
vzdialenosť	medzi	varným	panelom	a	
skrinkou	nad	ním	musí	byť	najmenej	
760	mm.

���� � �� ���� � ��

���� � ��

A(mm) B(mm) C(mm) D E
760 50

mini
20
mini

Vstup	
vzduch.

Výst.	vzd.	
min.	5	mm

Výstup	
vzduchu
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Pred inštaláciou varného panela sa uistite, že:
•	 pracovná	plocha	je	rovná	a	žiadne	

štruktúry	nebránia	požiadavkám	pre	
inštaláciu.

•	 je	pracovná	doska	z	teplu	odolného	
materiálu.

•	 ak	inštalujete	varný	panel	nad	rúru,	rúra	
musí	mať	zabudovaný	chladiaci	ventilátor.

•	 inštalácia	vyhovuje	všetkým	platným	
predpisom	a	požiadavkám

•	 vhodné	odpájacie	zariadenie	ponúka	plné	
odpojenie	od	elektrickej	siete	pri	trvalom	
pripojení,	montované	a	umiestnené	podľa	
platných	predpisov.

	 izolačný	spínač	musí	mať	odstup	medzi	
kontaktmi	vo	vypnutom	stave	najmenej	3	
mm	pri	všetkých	póloch	(alebo	všetkých	
aktívnych	[fázových]	vodičoch,	ak	miestne	
predpisy	povoľujú	túto	možnosť	inštalácie)

•	 odpájací	prepínač	musí	byť	jednoducho	
prístupný		používateľovi	po	inštalácii	
varného	panela.

•	 vyhovuje	miestnym	inštalačným	predpisom
•	 použite	teplu	odolné	a	ľahko	čistiteľné	

povrchy	(ako	sú	keramické	dlaždice)	na	
stenách	v	okolí	varného	panela.	

Pri inštalácii varného panela sa uistite, že:
•	 napájací	kábel	nie	je	prístupný	cez	šuplík
•	 je	dostatočné	prúdenie	čerstvého	vzduchu	

zo	skrinky	k	dnu	varného	panela
•	 ak	inštalujete	varný	panel	nad	šuplík,	

musíte	inštalovať	vhodné	izolačné	
medzidno	pod	dno	varného	panela

•	 odpojovací	prepínač	je	ľahko	prístupný	pre	
používateľa.

Pred použitím zaisťovacích svoriek
Spotrebič	musí	byť	umiestnený	na	stabilný,	
hladký	povrch	(použite	obal).	Nevyvíjajte	
nadmernú	silu	na	ovládače.

Nastavenie pozície držiaku
Upevnite	varný	panel	k	pracovnej	doske	
naskrutkovaním	4	držiakov	na	spodnej	strane	
varného	panela	(viď	obrázok)	po	inštalácii.

skr
utk
a

drž
iak

dnoskrutkovací	
otvor

Upozornenie
1.	 Indukčný	varný	panel	musí	inštalovať	

kvalifikovaný	technik.	Náš	servis	ponúka	
profesionálov.	Nikdy	sa	nepokúšajte	
pripájať	varný	panel	svojpomocne.

2.	 Varný	panel	neinštalujte	priamo	nad	
umývačku,	chladničku,	mrazničku,	práčku	
ani	sušičku,	pretože	vlhkosť	môže	poškodiť	
elektroniku	varného	panela.

3.	 Indukčný	varný	panel	inštalujte	tak,	aby	
mohlo	teplo	voľne	unikať,	pre	zaistenie	
spoľahlivosti.

4.	 Stena	a	povrch	nad	varným	panelom	by	
mal	byť	dostatočne	odolný	voči	teplu.

5.	 Aby	ste	zabránili	poškodeniu,	inštalačná	
doska	a	lepidlo	musia	byť	odolné	voči	
teplu.

Pripojenie varného panela k 
elektrickej sieti
Tento	varný	panel	môže	pripájať	k	

elektrickej	sieti	len	kvalifikovaný	technik.
Pred	pripojením	varného	panela	k	elektrickej	
sieti	skontrolujte,	či:
1.	 je	domáca	rozvodná	sieť	vhodná	pre	

zaťaženie	varným	panelom.
2.	 napätie	zodpovedá	parametrom	na	

typovom	štítku.
3.	 prierez	napájacieho	kábla	znesie	zaťaženie	

podľa	výrobného	štítku.
Pre	pripojenie	varného	panela	k	elektrickej	
sieti	nepoužívajte	adaptéry,	redukcie	ani	
rozbočovače,	pretože	môžu	spôsobiť	
prehriatie	a	požiar.
Napájací	kábel	sa	nesmie	dotýkať	horúcich	
častí	a	musí	byť	vedený	tak,	aby	jeho	teplota	
v	žiadnom	bode	nepresiahla	teplotu	75°C.
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Požiadajte	elektrikára	o	informácie	
o	vhodnosti	pripojenia	bez	zmien.	
Akékoľvek	zmeny	môže	vykonávať	

len	kvalifikovaný	elektrikár.
Napájanie	musí	byť	pripojené	v	súlade	s	
príslušnými	štandardmi,	alebo	v	prípade	
jednopólového	prerušovača	obvodu	je	spôsob	
pripojenia	zobrazený	nižšie.

Napätie a 
frekvencia

Pripojenie vodičov

400 V 2-N
50/60	Hz

Hnedý	Čierny																Sivý	a	modrý	Zelenožltý

220-240 V
50/60	Hz

Hnedý	Čierny																Sivý	a	modrý	Zelenožltý

•	 Ak	je	kábel	poškodený	alebo	je	nutné	
ho	vymeniť,	túto	činnosť	musí	vykonať	
servisný	technik	s	vhodnými	nástrojmi,	aby	
sa	zabránilo	možným	nehodám.

•	 Ak	je	spotrebič	pripojený	priamo	k	sieti,	
musí	sa	inštalovať	všepolové	odpájacie	
zariadenie	s	minimálnym	odstupom	medzi	
kontaktmi	3	mm.

•	 Inštalatér	musí	zaistiť	správne	elektrické	
pripojenie	a	či	vyhovuje	platným	
bezpečnostným	predpisom.

•	 Kábel	nesmie	byť	pretlačený	alebo	
priškripnutý.

•	 Kábel	pravidelne	kontrolujte	a	meniť	ho	
môže	len	kvalifikovaný	technik.

Zobrazenie varného panela:

Schematické zobrazenie ovládacieho panela

1.	 Tlačidlo	ovládania	výkonu
2.	 Ovládač	časovača
3.	 Tlačidlo	WIFI
4.	 Tlačidlo	Booster
5.	 Tlačidlo	udržiavania	teploty
6.	 Tlačidlo	uzamknutia/odomknutia
7.	 Tlačidlo	zapnutia/vypnutia

Pokyny o obsluhe

Po	zapnutí	napájania	zaznie	akustický	signál	
a	všetky	kontrolky	sa	rozsvietia	na	jednu	
sekundu	a	potom	zhasnú.	Varný	panel	je	v	
pohotovostnom	režime.	Postavte	panvicu	
doprostred	varnej	zóny.

Pokyny o obsluhe
1.	 Stlačte	tlačidlo	„ ‟,	všetky	indikátory	

zobrazia	„--‟.

--

Zvoľte	úroveň	výkonu	tlačidlami	„+‟	alebo	„-‟	
príslušnej	varnej	zóny.	Na	začiatku	zobrazí	
„8‟	alebo	„1‟	stlačením	„+‟	alebo	„-‟.	Nastavte	
výkon	hore	alebo	dolu	tlačidlami	„+‟	alebo	„-‟.

Ak	stlačíte	súčasne	tlačidlá	„+‟	a	„-‟,	
nastavenie	výkonu	sa	vráti	na	„0‟	a	varná	
zóna	sa	vypne.

Keramická	platňa

Ovládací		panel
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Poznámka:	Po	stlačení	tlačidla	„ "	sa	indukčný	
varný	panel	prepne	do	pohotovostného	
režimu,	pokud	neuskutečníte	žádnou	činnost	
do	jedné	minuty.

Funkcia Boost
Stlačte	tlačidlo	„ ‟,	indikátor	výkonu	zobrazí	
„b‟.

Varovanie:
1.	 Funkcia	boost	funguje	len	5	minút,	

potom	sa	nastavenie	varnej	zóny	vráti	na	
pôvodnú	hodnotu.

2.	 Funkcia	boost	funguje	pre	všetky	varné	
zóny.

3.	 Keď	je	aktívna	funkcia	boost	pre	1.	alebo	
3.	varnú	zónu,	PRO	zóna	je	automaticky	
obmedzená	na	úroveň	2.	A	naopak,	ak	je	
funkcia	boost	aktívna	pre	zónu	PRO,	1.	a	
3.	varná	zóna	je	automaticky	obmedzená	
na	úroveň	2.

Zrušenie „BOOST‟ režimu
Režim	„Boost"	zrušte	stlačením	tlačidla	„+‟	
alebo	„-‟	príslušnej	zóny.

Použití časovača
Môžete	použiť	časovač	dvoma	rôznymi	
spôsobmi:
•	 Môžete	ho	použiť	ako	minútku.	V	tomto	

prípade	časovač	nevypne	žiadnu	varnú	
zónu	po	uplynutí	nastaveného	času.

•	 Môžete	ho	nastaviť	na	vypnutie	varnej	
zóny	po	uplynutí	času.

•	 Časovač	môžete	nastaviť	až	na	9	hodín	a	
59	minút.

Použitie časovača ako minútka 
Ak nezvolíte varnú zónu
1.	 Uistite	sa,	že	je	varný	panel	zapnutý.
	 Poznámka:	minútku	môžete	použiť	ak	

nezvolíte	žiadnu	varnú	zónu.
2.	 Nastavte	čas	dotykom	symbolov	„-‟	alebo	

„+‟.

Tip:	Stlačením	„-‟	alebo	„+‟	raz	upravíte	
časovač	po	1	minúte	.
Podržaním	„-‟	alebo	„+‟	znížite	alebo	zvýšite	
časovač	v	10	minútových	krokoch.

3.	 Stlačením	a	podržaním	„-‟	a	„+‟	súčasne	
časovač	zrušíte	a	na	displeji	sa	zobrazí	
„0:00‟.

4.	 Keď	je	nastavený	čas,	automaticky	
sa	začne	odpočítavať.	Displej	zobrazí	
zostávajúci	čas	a	indikátor	časovača	bude	
blikať	5	sekúnd.

5.	 Po	uplynutí	nastaveného	času	bude	30	
sekúnd	znieť	akustický	signál	a	indikátor	
časovača	zobrazí	„-	-	‟.
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Nastavenie časovača pre vypnutie 
varných zón
1.	 Dotykom	ovládača	zóny	zvoľte	tú,	pre	ktorú	

chcete	nastaviť	časovač.

2.	 Stlačte	„-‟	alebo	„+‟,	indikátor	začne	blikať	
a	na	displeji	časovača	sa	zobrazí	„0:10‟.

3.	 Nastavte	čas	tlačidlami	„-‟	alebo	„+‟.
	 Tip:	Tlačidlami	„-‟	alebo	„+‟	zvýšite	alebo	

znížite	časovač	po	1	minúte.
	 Stlačením	a	podržaním	„-‟	alebo	„+‟	znížite	

alebo	zvýšite	časovač	v	10	minútových	
krokoch.

4.	 Stlačením	tlačidiel	„-‟	a	„+‟	súčasne	
časovač	zrušíte	a	displej	časovača	zobrazí	
„00‟.

5.	 Keď	je	nastavený	časovač,	začne	
automaticky	odpočítavať.	Displej	zobrazí	
zostávajúci	čas	a	indikátor	časovača	bude	
blikať	5	sekúnd.

	 POZNÁMKA:	Červená	bodka	vedľa	
indikátora	úrovne	svieti	pre	indikáciu,	že	je	
zvolená	daná	zóna.

6.	 Keď	uplynie	nastavený	čas,	zodpovedajúca	
varná	zóna	sa	automaticky	vypne.

Ostatné	varné	zóny	fungujú	ďalej	
podľa	nastavenia.

Ak nastavíte časovač pre viac ako jednu 
zónu:
1.	 Keď	nastavíte	časovač	pre	viac	varných	

zón	súčasne,	desatinné	čiarky	príslušných	
varných	zón	sa	rozsvietia.	Na	časovači	sa	
zobrazia	minúty.	Bodka	príslušnej	varnej	
zóny	bliká.

(nast.	na	15	minút)

(nast.	na	45	minút)

2.	 Keď	uplynie	nastavený	čas,	zodpovedajúca	
zóna	sa	vypne.	Potom	zobrazí	nový	
časovač	minút	a	bodka	zodpovedajúcej	
zóny	bude	blikať.
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Použitie funkcie udržiavania teploty
Aktívna funkcia udržiavania teploty
1.	 Dotknite	sa	ovládača	voľby	varnej	zóny.

2.	 Dotknite	sa	ovládača	udržiavania	teploty	
,	indikátor	zóny	zobrazí	„ ‟.

Zrušenie funkcie udržiavania teploty
Dotykom	„-‟	alebo	„+‟	ovládajte	príslušnú	
varnú	zónu,	potom	sa	varná	zóna	vráti	na	
zvolený	výkon.

Bezpečnostný režim
Pre	zaistenie	bezpečnosti	detí	je	indukčný	
varný	panel	vybavený	blokovacím	zariadením.

Uzamknutie:
V	prevádzkovom	režime	stlačte	tlačidlo		
„ ‟,	varný	panel	sa	prepne	do	uzamknutého	
režimu,	časovač	zobrazí	„Loc‟	a	zvyšok	
tlačidiel	je	deaktivovaný,	okrem	tlačidla	„ ‟.

V	pohotovostnom	režime	stlačte	tlačidlo	
„uzamknutia,	varný	panel	sa	prepne	do	
uzamknutého	režimu,	časovač	zobrazí	„Loc‟	
a	zvyšok	tlačidiel	je	deaktivovaný.	Časovač	
zobrazí	„Loc‟	na	chvíľu	a	potom	zhasne.

Ak	stlačíte	tlačidlo	 ,	zobrazí	sa	na	chvíľu	
„Loc‟.

Odomknutie
Podržte	tlačidlo	„Lock‟	na	3	sekundy	a	funkcia	
uzamknutia	sa	deaktivuje.

Funkcia WIFI

Najskôr	si	musíte	stiahnuť	aplikáciu	Simply-Fy	
a	inštalovať	do	vášho	prenosného	zariadenia.	
Potom	musíte	zaregistrovať	indukčný	varný	
panel.
Viď	dodatok	pre	podrobnejšie	informácie.

Pre	použitie	WIFI	funkcie	zapnite	varný	panel	
a	stlačte	tlačidlo	WIFI.	Wifi	LED	bliká	rýchlo	
5	sekund,	čo	znamená,	že	WIFI	modul		sa	
spúšťa.	Ak	sa	WIFI	modul	pripojí	k	routeru,	
wifi	LED	zostane	svietiť.	V	opačnom	prípade	
bude	WIFI	LED	blikať	v	1	sekundových	
cykloch.
Ak	je	pripojenie	správne,	môžete	zistiť	mnoho	
informácií	o	varnom	paneli	zo	Simply-Fy,	napr.	
výkon	zóny,	zostávajúci	čas	ohrevu.
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FLEXIBILNÁ OBLASŤ
Túto	oblasť	je	možné	použiť	ako	obyčajnú	
varnú	zónu	alebo	ako	dve	rôzne	zóny,	podľa	
potreby	varenia.
Flexibilná	oblasť	obsahuje	dva	nezávislé	
induktory,	ktoré	je	možné	ovládať	samostatne.	
Keď	pracuje	ako	obyčajná	zóna,	časť	
nepokrytá	nádobou	sa	automaticky	vypne	po	
jednej	minúte.

Pre	zaistenie	správnej	detekcie	nádoby	a	
rovnomernej	distribúcii	tepla	musíte	nádobu	
správne	umiestniť:
-	 V	prednej	alebo	zadnej	časti	flexibilnej	

zóny,	keď	je	nádoba	menšia	ako	22	cm
-	 Pri	väčšej	nádobe	kdekoľvek

Ako veľká zóna
Pre	aktiváciu	flexibilne	zóny	ako	jednej	veľkej	
zóny	len	stlačte	príslušné	tlačidlá.

Nastavenie	výkonu	funguje	ako	pri	bežnej	
varnej	zóne.

Ak	premiestnite	nádobu	z	prednej	do	zadnej	
časti	(alebo	naopak),	flexibilná	oblasť	
automaticky	zistí	novú	pozíciu	so	zachovaním	
rovnakého	výkonu.

Deaktivácia veľkej zóny
Vynulovaním	výkonu	veľkej	zóny	alebo	stlačte	
opäť	tlačidlo	veľkej	zóny.

Ako dve nezávislé zóny
Pre	použitie	flexibilnej	zóny	ako	dve	nezávislé	
zóny	s	odlišnými	nastaveními	nastaveniami	
výkonu	stlačte	príslušné	tlačidlá.

Maximálne výkony varných zón sú 
nasledujúce:

Zóna Normálny Boost
1 1800 3000
2 1800 3000

Flexibilná	oblasť 3000 4000
3 1800 3000
4 1800 3000

Vyššie	uvedené	sa	môže	meniť	podľa	veľkosti	
a	materiálu	riadu.
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Výber vhodných varných nádob

Môžete	mať	mnoho	rôzneho	riadu	na	varenie
1	Tento	indukční	varný	panel	môže	identifikovať	rôzne	varné	nádoby,	ktoré	môžete	otestovať	

jedným	z	nasledujúcich	spôsobov:
	 Postavte	nádobu	na	varnú	zónu.	Ak	zodpovedajúca	varná	zóna	zobrazí	úroveň	výkonu,	

nádoba	je	vhodná.	Ak	bliká	„U‟,	potom	nádoba	nie	je	vhodná	pre	použitie	s	indukčným	
varným	panelom.

2	Podržte	pri	nádobe	magnet.	Ak	sa	magnet	prichytí	k	nádobe,	je	vhodná	pre	indukčný	varný	
panel.

	 Poznámka:	Dno	nádoby	musí	obsahovať	magnetický	materiál.
	 Musí	mať	rovné	dno	s	priemerom	viac	ako	14	cm.
3	Použite	nádoby,	ktorých	dno	je	tak	veľké	ako	grafické	znázornenie	zvolenej	varnej	zóny.
	 Použitím	mierne	väčšej	nádoby	dosiahnete	maximálne	využitie	energie	s	maximálnou	

účinnosťou.	Ak	použijete	menšiu	nádobu,	účinnosť	bude	menšia	ako	očakávaná.	Riad	s	
priemerom	dna	menším	ako	140	mm	nebude	varným	panelom	detekovaný.

Oceľová	panvica	na	smaženie			Nerezová	panvica												Zliatinová	panvica														Oceľová	kanvica

Smaltovaná	nerezová	kanvica				Smaltovaný	hrniec													Oceľová	panvica



12

Bezpečnostné upozornenia a údržba:

POZOR:	tento	výrobok	
nesmie	byť	likvidovaný	
spoločne	s	komunálnym	
odpadom.	Je	potrebné	zaistiť	
jeho	likvidáciu	oddelene.

Tento	spotrebič	nie	je	určený	pre	použitie	osobami	(vrátane	detí)	s	obmedzenými	fyzickými,	
senzorickými	alebo	mentálnymi	schopnosťami,	alebo	bez	dostatočných	skúseností	a	znalostí,	ak	
neboli	poučené	o	správnom	použití	spotrebiča	alebo	nie	sú	pod	dozorom	osoby	zodpovednej	za	ich	
bezpečnosť.
Nedovoľte	deťom	hrať	sa	so	spotrebičom.

Tento elektrospotrebič bol vyrobený v súlade s nariadením európskej smernice 2002/96/
EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Istota, že tento výrobok bol vyrobený 
za rešpektovania predpísaných nariadení napomáha prevencii možných škôd na životnom 
prostredí a na zdraví, ku ktorým by došlo pri nerešpektovaní tohto
nariadenia. 
Tento symbol značí, že tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spoločne s bežným domácim 
odpadom, je nutné, aby jeho likvidáciu zaistilo niektoré zo špecializovaných recyklačných 
centier pre elektrický a elektronický materiál.

Pre získanie potrebných informácií o nakladaní s výrobkom a o jeho likvidácii je vhodné 
kontaktovať miestne zberné stredisko alebo sa obrátiť na predajňu, kde bol tento výrobok 
zakúpený.

Musíte	použiť	vhodné	
vetranie.

Zatvorené	plechovky	pred	
ohrevom	najskôr	otvorte,	
v	opačnom	prípade	môžu	
explodovať.

Nikdy	nepoužívajte	indukčný	
varný	panel	pri	inom	
spotrebiči	vytvárajúcom	
teplo,	ako	je	plynový	sporák.

Varný	panel	pravidelne	
čistite	tak,	aby	ste	zabránili	
nahromadeniu	nečistôt,	
ktoré	by	mohli	mať	negatívny	
vplyv	na	správny	chod	
spotrebiča.

Len	pre	použitie	v	interiéri. Indukčný	varný	panel	
neumývajte	prúdom	vody.

Pod	rúrou	neskladujte	
horľavé	materiály	ani	
horľaviny.

Nenechávajte	kovové	
predmety,	vidličky,	nože	atď.	
na	varnom	paneli,	pretože	sa	
môžu	zahriať.

Na	varný	panel	nedávajte	
riad	s	drsným	alebo	
nerovným	dnom,	môžete	
poškodiť	keramický	povrch.

Z	času	na	čas	skontrolujte,	či	
žiadny	cudzí	predmet	(napr.	
sklo,	papier,	atď.]	neblokuje	
vetranie	pod	varným	
panelom.

Ak	je	povrch	varného	
panela	prasknutý,	vypnite	
ho	a	nepoužívajte,	aby	ste	
zabránili	úrazu	elektrickým	
prúdom.

Ak	dôjde	k	poškodeniu	
prívodného	kábla,	je	
nutné	vykonať	výmenu	
špecializovaným	technikom

Po	použití	zostáva	varný	
panel	ešte	horúci	určitý	čas,	
preto	sa	ho	nedotýkajte.

Nikdy	nenechávajte	na	
varnom	paneli	prázdne	
nádoby,	v	opačnom	prípade	
môže	byť	ovplyvnená	
prevádzka	a	nastať	riziko	
nebezpečenstva.

Spotrebič	udržiavajte	v	
bezpečnej	vzdialenosti	od	
detí,	jeho	používanie	môže	
byť	deťom	dovolené	len	pod
dozorom	dospelej	osoby.
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Čistenie a údržba

Povrch	indukčného	varného	panela	je	možné	jednoducho	čistiť	pomocou	nasledujúcich	krokov:

Druh znečistenia Spôsob čistenia Čistiace materiály
Svetlé Namočte	vodou	a	utrite	dosucha. Čistiaca	špongia.
Kruhy	a	vodný	
kameň.

Použite	biely	ocot,	utrite	mäkkou	utierkou,	
alebo	použite	komerčne	dostupný	
prostriedok.

Špeciálne	adhezívum	pre	
sklokeramiku.

Cukor,	roztavený	
hliník	alebo	
plast.

Použite	špeciálnu	škrabku	na	sklokeramiku	
pre	odstránenie	zvyškov	(najlepšie	sú	
silikónové	produkty)

Špeciálne	adhezívum	pre	
sklokeramiku.

Poznámka:	Pred	čistením	odpojte	spotrebič	od	elektrickej	siete.

Zobrazenie porúcha a kontrola

Ak	nastane	neštandardná	prevádzka,	indukčný	varný	panel	sa	automaticky	prepne	do	
ochranného	režimu	a	zobrazí	jeden	z	nasledujúcich	kódov:

Problém Možná príčina Čo robiť
F1-F6 Chybný	teplotný	senzor Kontaktujte	dodávateľa.
F9-FA Porucha	teplotního	senzora	

IGBT.
Kontaktujte	dodávateľa.

FC Prepojenie	medzi	displejom	a	
hlavnou	doskou	je	chybné.

Kontaktujte	dodávateľa.

E1/E2 Neštandardné	napájacie	
napätie.

Skontrolujte	napájacie	napätie	a	po	kontrole	
opäť	zapnite	spotrebič.

E3/E4 Teplotný	senzor	
sklokeramického	panela	zistil	
vysokú	teplotu.

Reštartujte	po	ochladení	indukčného	varného	
panela.

E5 Teplotný	senzor	IGBT	zistil	
vysokú	teplotu.

Reštartujte	po	ochladení	indukčného	varného	
panela.

Vyššie	uvedená	tabuľka	zobrazuje,	ako	riešiť	bežné	problémy.
Nedemontujte	spotrebič	svojpomocne,	v	opačnom	prípade	môže	dôjsť	k	poškodeniu	varného	
panela.
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Špeciálne prehlásenie
Obsah	tohto	návodu	bol	dôkladne	skontrolovaný.	Avšak	spoločnosť	nenesie	zodpovednosť	za	

tlačové	chyby.
Taktiež	si	vyhradzujeme	právo	na	technické	zmeny	v	upravenej	verzii	návodu	bez	

predchádzajúceho	upozornenia.	Vzhľad	a	farba	spotrebiča	v	návode	sa	môže	odlišovať	od	
skutočného	spotrebiča.

Zákaznícky servis

Kým	budete	kontaktovať	servis	v	prípade	poruchy,	skúste	nasledujúce	kroky:
-	 Skontrolujte,	či	je	spotrebič	správne	pripojený.
-	 Prečítajte	si	tabuľku	so	zobrazenými	poruchami	na	predchádzajúcej	strane.
Ak	stále	nemôžete	odstrániť	problém,	spotrebič	vypnite,	nepokúšajte	sa	ho	demontovať	a	
kontaktujte	servisné	stredisko.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


