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INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

MODEL : HI420

Návod na obsluhu
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Umiestnením označenia  na tento výrobok, deklarujeme na vlastnú zodpovednosť 
dodržiavanie všetkých európskych bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych 
požiadaviek stanovených v legislatíve pre tento výrobok.

Bezpečnostné požiadavky a údržba:

• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sú v priebehu používania horúce. Dávajte 
pozor, aby ste sa nedotkli výhrevných telies.

• Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie 
sú nepretržite pod dozorom.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak sú pod dozorom alebo boli poučení ohľadom používania spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumejú nebezpečenstvu vyplývajúcemu z jeho prevádzky.

• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• VAROVANIE: Nestrážené varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja, môže 
byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

• NIKDY sa nepokúšajte uhasiť požiar vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte 
plameň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou prikrývkou.

• VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: na varnom povrchu neuchovávajte žiadne 
predmety.

• VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
prúdom.

• Na čistenie nepoužívajte parný čistič.

• Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a naberačky na omáčku, nesmú byť 
umiestnené na povrchu varného panelu, pretože sa môžu zohriať. Akékoľvek rozliatie by 
malo byť ihneď odstránené z veka pred otvorením.

• Pred zatvorením veka, musí byť povrch varného panelu vychladnutý.

• Po použití, vypnite varný panel jeho ovládačom. Nespoliehajte sa na detektor.

• Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého časovača alebo 
samostatného systému diaľkového ovládania.

• Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované do pevného vodiča v súlade so 
smernicami.



3

• Smernice uvádzajú, ktorý typ kábla má byť použitý, berúc do úvahy teplotu zadného 
povrchu spotrebiča.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným 
zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

• UPOZORNENIE: Aby nedošlo k nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného vynulovania 
tepelného vypínača, nesmie byť tento spotrebič napájaný cez externé spínacie 
zariadenie, ako je časovač, alebo pripojený k okruhu, ktorý pravidelne zapína a vypína 
spotrebič.

• Varovanie: Tento spotrebič vyhovuje predpisom o prúdovej bezpečnosti a predpisom 
o elektromagnetickej kompatibilite. Ľudia s kardiostimulátorom by však aj napriek tomu 
nemali tento spotrebič používať. Nie je možné zaručiť to, že všetky takéto zariadenia, 
ktoré sú k dispozícii na trhu, vyhovujú predpisom o prúdovej bezpečnosti a predpisom 
o elektromagnetickej kompatibilite a že sa nevyskytne nebezpečné rušenie. Je taktiež 
možné, že ľudia s inými typmi zariadení, ako je napríklad načúvacia pomôcka, môžu 
mať určité ťažkosti.
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VŠEOBECNÉ VAROVANIA 
POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU, ABY STE MOHLI MAXIMÁLNE VYUŽÍVAŤ VÁŠ 
VARNÝ PANEL.
Odporúčame vám ponechať si pokyny na inštaláciu a použitie pre ich neskoršie použitie a pred 
inštaláciou varného panela, si poznačte sériové číslo pod krytom, ak potrebujete pomoc od 
popredajného servisu.

• Dôrazne sa odporúča, aby boli deti čo najďalej od varných zón v priebehu ich prevádzky, alebo keď 
sú vypnuté, pokiaľ svieti indikátor zvyškového tepla, aby sa tak predišlo nebezpečenstvu vážnych 
popálenín.

• Pri varení s tukmi alebo olejmi, vždy dávajte pozor na proces varenia, pretože zohriaty tuk a olej sa 
môže rýchlo vznietiť.

• Ovládacia plocha varného panela je citlivá, neumiestňujte na ňu horúce nádoby.
• Hliníková fólia a plastové nádoby nesmú byť umiestnené vo varných zónach.
• Po každom použití, je potrebné určité čistenie varného panela, aby sa tak zabránilo usadzovaniu 

nečistôt a mastnoty. Ak sú nečistoty ponechané na varnom paneli, budú zohriate pri používaní 
varného panelu a následné pripáleniny spôsobia dym a nepríjemný zápach, nehovoriac o rizikách 
šírenia požiaru.

• Nenechávajte na indukčnej zóne kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžičky alebo pokrievky, 
pretože sú veľmi veľké alebo veľmi ťažké a mohli by sa zohriať.

• Nikdy nevarte pokrm priamo na sklokeramickom varnom paneli. Vždy používajte vhodnú varnú 
nádobu.

• Varnú nádobu vždy umiestnite do stredu jednotky, na ktorej pripravujete pokrm.
• Nepoužívajte povrch ako dosku na krájanie.
• Neposúvajte varnú nádobu po varnom paneli.
• Neskladujte ťažké predmety nad varným panelom. V prípade, že spadnú na varný panel, mohli by 

spôsobiť poškodenie.
• Nepoužívajte varný panel ako pracovný povrch.
• Nepoužívajte varný panel na skladovanie žiadnych predmetov.
• V nepravdepodobnom prípade, že sa na povrchu vyskytne prasklina, nepoužívajte varný panel. 

Okamžite odpojte varný panel od zdroja elektrickej energie a kontaktujte servisné stredisko.
• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie 
sú pod dohľadom alebo nie sú poučení o používaní, osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa nebudú hrať s týmto spotrebičom. 

Identifikačný štítok
(nachádza sa pod spodným krytom 

varného panelu)
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VARNÝ PANEL HI420

Varné zóny 4 INDUKČNÉ

Napätie 220-240 V~ 50/60 Hz

Inštalovaný elektrický výkon (W) 3000

Rozmery produktu (h x š x v) mm 590 x 520 x 60

Rozmery pri vstavaní (A x B) 560 x 490

Neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu výrobkov a ako také môžete upravovať spotrebiče tak, aby 
zahŕňali najnovšie technické vylepšenia.

Indukčné varné panely sú v súlade s európskymi smernicami 73/23/CEE a 89/336/CEE, ktoré 
boli nahradené smernicami 2006/95/EC a 2004/108/EC a následnými novelizáciami.
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INŠTALÁCIA
Inštalácia domáceho spotrebiča môže byť komplikovanou operáciou, ktorá ak nie je 
vykonaná správne, môže vážne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiteľa. Z toho dôvodu, musí túto 
úlohu vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá ju vykoná v súlade s platnými technickými 
predpismi. V prípade, že je toto odporúčanie ignorované a inštaláciu vykoná nekvalifikovaná 
osoba, výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhanie výrobku, 
bez ohľadu na to, či spôsobí poškodenie tovaru alebo poranenie osôb.

VSTAVANIE
Nábytok v ktorom bude váš varný panel 
nainštalovaný a všetok priľahlý nábytok, by 
mal byť vyrobený z materiálov, ktoré odolávajú 
vysokým teplotám. Okrem toho, všetky 
dekoratívne lamináty, by mali byť pripevnené 
tepelne odolným lepidlom.
Inštalácia:
• Vodotesné tesnenie je dodávané s panelom.
• Je dôležité, aby bol varný panel pripevnený na 

rovnom odolnom povrchu.
• Deformácie spôsobené nesprávnou montážou, 

môže zmeniť špecifikácie pracovnej dosky a 
výkon varného panelu.

• Medzi spotrebičom a všetkými priľahlými 
zvislými plochami, ponechajte medzeru 
najmenej 5 cm.

• Je absolútne nevyhnutné, aby drážka 
zodpovedala uvedeným rozmerom.

• Vyrežte inštalačný otvor podľa nižšie 
uvedených rozmerov. Okolo otvoru ponechajte 
minimálne 50 mm voľného priestoru.

• Hrúbka pracovnej dosky by mala byť najmenej 
30 mm a mala by byť vyrobená z teplu 
odolného materiálu. Ako je zobrazené na  
obrázku(1)

• Varný panel nemôžete vstavať nad rúru bez 
ventilátora, umývačku riadu, chladničku, 
mrazničku alebo práčku.

• Je nevyhnutné, aby bol indukčný varný panel 
dostatočne vetraný a aby nebol prívod a odvod 
vzduchu blokovaný.

 Uistite sa, či je varný panel správne 
nainštalovaný, ako je zo zobrazené na 
obrázku(2)
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Poznámka: Bezpečnostná vzdialenosť medzi 
varným panelom a skrinkou nad ním musí byť 
najmenej 760 mm.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
„Inštalácia musí zodpovedať štandardným 
smerniciam“. Výrobca odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu 
byť spôsobené nevhodným alebo neprimeraným 
použitím.

Varovanie:
• Pred každou elektrickou prevádzkou 

vždy skontrolujte napätie na napájania na 
elektromere, nastavenie ističa, kontinuitu 
pripojenia k uzemneniu a či je poistka vhodná.

• Elektrické pripojenie by malo byť vykonané 
cez zásuvku s uzemnenou zástrčkou, alebo 
prostredníctvom vypínača s odstupom medzi 
kontaktmi vo vypnutom stave najmenej 3 mm 
pri všetkých póloch.

	 Ak	má	spotrebič	zásuvku,	musí	byť	
nainštalovaný	tak,	aby	bola	zásuvka	prístupná.

• Žlto/zelený vodič napájacieho kábla musí byť 
pripojený k uzemneniu zdroja napájania ako aj 
konektorov spotrebiča.

• Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za 
akékoľvek nehody vyplývajúce z použitia 
spotrebiča, ktorý nie je pripojený k uzemneniu, 
alebo je pripojený chybne k uzemneniu.

• Akékoľvek otázky týkajúce elektrického 
napájacieho kábla, by ste mali odkázať na 
servisné stredisko alebo kvalifikovaného 
technika.

Tesnenie

Výstup 
vzduchu

Vstup 
vzduchu
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Pripojenie k elektrickej sieti
HI420
Napájanie musí byť pripojené v súlade s 
príslušnými štandardmi, k jednopólovému 
prerušovaču obvodu. Spôsob pripojenia je 
zobrazený na obrázku(3):

Žltý/ZelenýČierny Hnedý Modrý Sivý

Kábel nesmie byť pretlačený alebo pricviknutý.

INDUKCIA

POSTUP POUŽITIA
Elektronický generátor napája cievku 
nachádzajúcu sa v spotrebiči.
Táto cievka vytvára magnetické pole, takže keď 
na varný panel umiestnite varnú nádobu, preniká 
ňou indukčný prúd.

Tento prúd robí z varnej nádoby skutočný tepelný 
žiarič, zatiaľ čo sklokeramický varný panel 
zostáva studený.
Tento systém je určený pre použitie s 
varnými nádobami s magnetickým dnom.

Jednoducho povedané, indukčná technológia 
má dve hlavné výhody:
- Keďže teplo je vytvárané len varnou nádobou, 

teplo je udržiavané na maximálnej úrovni a 
varenie prebieha bez akýchkoľvek tepelných 
strát.

- Neexistuje žiadna tepelná zotrvačnosť, pretože 
varenie sa automaticky spustí, keď je varná 
nádoba umiestnená na varnom paneli a zastaví  
sa po jej odložení.

VYSOKO BEZPEČNÝ SPOTREBIČ
• 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 - 3 8 hodinách
4 - 6 4 hodinách
7 - 9 2 hodinách

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 lekárom.

Riadiaca jednotka

Sklokeramická vrstva

Cievka

Indukčný prúd

Varná nádoba, 
ktorá premieňa 

indukčný prúd na 
TEPLO
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VOĽBA VHODNÝCH VARNÝCH 
NÁDOB

• Postavte nádobu na varnú zónu. Ak 
zodpovedajúca varná zóna zobrazí úroveň 
výkonu, nádoba je vhodná. Ak bliká „   “ potom 
nádoba nie je vhodná pre použitie s indukčným 
varným panelom.

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

• Vždy používajte kvalitný riad s perfektne 
plochým a hrubým dnom: používanie tohto 
typu riadu zabráni tepelným bodom, ktoré 
spôsobujú pripálenie pokrmu. Hrubé kovové 
hrnce a panvice zabezpečia rovnomerné 
rozloženie tepla.

• Uistite sa, či je dno hrnca alebo panvice 
suché: pri naplnení varnej nádoby tekutinou, 
alebo pri použití nádoby, ktorá bola uložená v 
chladničke sa uistite, či je dno varnej nádoby 
úplne suché, skôr ako ju umiestnite na varný 
panel. To vám pomôže zabrániť poškodeniu 
varného panela.

• Použite varné 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.

Nasledujúce informácie vám pomôžu zvoliť 
varné nádoby, ktoré sú najlepšie prispôsobené 
na dosiahnutie dobrých výsledkov.

Indukčná varná zóna
Značka na varnej 
nádobe

Na štítku skontrolujte značku, 
ktorá uvádza, že nádoba 
kompatibilná s indukciou.

Používajte magnetické 
varné nádoby (smaltované 
nádoby, liatinové z feritickej 
nehrdzavejúcej ocele), 
použite magnet na dno 
nádoby (musí priľnúť).

Indukčná varná zóna
Nehrdzavejúca 
oceľ

Nie je možné detekovať
S výnimkou feromagnetickej 
nehrdzavejúcej ocele

Hliník Nie je možné detekovať
Liatina Dobrý výkon
Smaltovaná oceľ Dobrý výkon
Sklo Nie je možné detekovať
Porcelán Nie je možné detekovať
Medené dno Nie je možné detekovať

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

Chyba Možná príčina Riešenie
F0/F1/F2 Ventilátor zlyhal Kontaktujte dodávateľa
F3-F8 Chybný teplotný 

senzor Kontaktujte dodávateľa

E1/E2 Neštandardné 
napájacie napätie

Skontrolujte napájacie 
napätie a po kontrole 
opäť zapnite spotrebič.

E3/E4 Neštandardná 
teplota

Skontrolujte varnú 
nádobu

E5/E6 Nedostatočné 
tepelné žiarenie vo 
varnej zóne

Reštartujte po 
ochladení varnej zóny

Vyššie uvedená tabuľka zobrazuje, ako riešiť 
bežné problémy. Nedemontujte spotrebič 
svojpomocne, v opačnom prípade môže dôjsť k 
poškodeniu varného panela.

Schematické zobrazenie 
ovládacieho panela

1. Tlačidlo voľby varnej zóny
2. Tlačidlo časovača
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Tlačidlo uzamknutia
5. Tlačidlo ovládania výkonu/časovača

Použitie kvalitného riadu je rozhodujúce pre 
dosiahnutie najlepšieho výkonu vášho panelu.
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POKYNY PRE POUŽITIE
Po zapnutí napájania zaznie akustický signál 
a všetky indikátory sa rozsvietia na jednu 
sekundu a potom zhasnú. Varný panel je v 
pohotovostnom režime. Postavte varnú nádobu 
doprostred varnej zóny.

Prevádzkové pokyny
1. Stlačte tlačidlo „ “, všetky indikátory 

zobrazia „-“.

-
2. Zvoľte úroveň výkonu stlačením tlačidla voľby 

varnej zóny pre príslušnú varnú zónu. Na 
začiatku sa zobrazí indikátor „-“, Nastavte 
výkon hore alebo dolu pomocou tlačidla „+“ 
alebo „-“.

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

Poznámka: Po stlačení tlačidla „ “ sa indukčný 
varný panel prepne do pohotovostného režimu, 
ak neuskutočníte žiadnu činnosť v priebehu 
jednej minúty.

AUTOMATICKÉ OBMEDZENIE VÝKONU
Celý varný panel môže mať maximálny výkon 
3000 W.
V dôsledku toho, varný panel automaticky 
znižuje výstupný výkon tým, že umožňuje 
maximálny súčet všetkých úrovní výkonu 12

Funkcia časovača

• Stlačením tlačidla voľby varnej zóny aktivujte 
zvolenú zónu, príslušné čísla začnú blikať.

• Následne stlačte tlačidlo časovača.

• Čas natavte stlačením tlačidla „+“ alebo „-“. 
Po nastavení času, budete môcť zvoliť úroveň 
výkonu varnej zóny.

• Potom nastavte čas pre varnú zónu medzi 1 
minútou a 99 minútami

• Jedným stlačením tlačidla „+“ zvýšite čas o 
jednu minútu; podržaním tlačidla „+“ zvyšujete 
čas po 10 minútach;

• Jedným stlačením tlačidla „-“ znížite čas o 
jednu minútu; podržaním tlačidla „-“ znižujete 
čas po 10 minútach;

• Ak nastavíte časovač bez voľby akejkoľvek 
varnej zóny, aktivuje sa funkcia minútky.
Keď uplynie časovač, 30 sekúnd bude znieť 
zvuková signalizácia.

Poznámka:
1. Po uplynutí času, sa príslušný varná zóna 

vypne.
2. Po nastavení časovača, indikátor 

načasovania bliká 5 sekúnd, nastavený čas 
sa automaticky potvrdí.

3. V režime časovača, súčasným stlačením 
tlačidla „+“ alebo „-“, sa časovač vráti na „0“ a 
čas bude zrušený.

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 „Lo“ a zvyšok 
tlačidiel je deaktivovaný, okrem tlačidla „ “.

 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo 
„uzamknutia“, varný panel sa prepne do 
uzamknutého režimu, časovač zobrazí „Lo“ a 
zvyšok tlačidiel je deaktivovaný.

 Indukčný varný panel môžete v núdzovej 
situácii vždy vypnúť pomocou tlačidla ZAP./
VYP., ale najskôr odomknete varný panel v 
nasledujúcej prevádzke.

 Odomknutie:
 Podržte tlačidlo „Lock“ na 3 sekundy a funkcia 

uzamknutia sa deaktivuje.



10

Maximálne výkony varných zón sú 
nasledujúce:

Varná zóna Normálny

1 1500

2 2000

3 2000

4 1500

Vyššie uvedené údaje sa môže meniť podľa 
veľkosti a materiálu použitého riadu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
•	Pred	vykonaním	akejkoľvek	údržby	na	varnom	
paneli,	ho	najskôr	nechajte	vychladnúť.

•	Mali	by	ste	používať	len	výrobky	(krémy	a	
škrabky),	ktoré	sú	špeciálne	navrhnuté	pre	
sklokeramické	povrchy.	K	dispozícii	sú	v	
predajniach.

•	Vyhýbajte	sa	rozliatiu,	pretože	čokoľvek,	čo	
spadne	na	povrch	varného	panelu,	sa	rýchlo	
spáli	a	bude	ťažšie	to	vyčistiť.

•	Odporúča	sa,	aby	ste	nedávali	na	varný	panel	
všetky	látky,	ktoré	sa	môžu	roztopiť,	ako	sú	
plastové	predmety,	cukor,	alebo	produkty	na	
báze	cukru.

ÚDRŽBA:
- Na povrch varného panelu dajte niekoľko 

kvapiek špecializovaného čistiaceho 
prostriedku.

- Akékoľvek odolné škvrny odstráňte jemnou 
tkaninou, alebo jemne navlhčenou papierovou 
utierkou.

- Utrite jemnou tkaninou alebo suchou 
papierovou utierkou, pokiaľ nebude povrch 
čistý.

Ak sú na povrchu stále nejaké odolné škvrny:
- Na povrch varného panelu dajte niekoľko 

kvapiek špecializovanej čistiacej kvapaliny.
- Zoškrabte nečistotu pomocou škrabky, ktorú 

držte v uhle 30° k varnému panelu, pokiaľ 
škvrny neodstránite.

- Utrite jemnou tkaninou alebo suchou 
papierovou utierkou, pokiaľ nebude povrch 
čistý.

- V prípade potreby postup zopakujte.

NIEKOĽKO TIPOV:
Časté čistenie zanecháva ochrannú vrstvu, 
ktorá je nevyhnutná na zabránenie poškriabaniu 
a opotrebovaniu. Pred opätovným použitím 
varného panelu sa uistite, či je povrch čistý. 
Ak chcete odstrániť stopy po vode, použite 
niekoľko kvapiek bieleho octu alebo citrónovej 
šťavy. Potom utrite povrch savým papierom 
a niekoľkými kvapkami špecializovaného 
čistiaceho roztoku. Sklokeramický povrch 
odoláva poškriabaniu od plochých varných 
nádob, avšak, vždy je lepšie ich nadvihnúť pri ich 
pohybe z jednej varnej zóny do druhej.

Poznámka:

30  Maxi

Nepoužívajte veľmi mokrú špongiu.
Nikdy nepoužívajte nôž alebo skrutkovač.
Škrabka s ostrou čepeľou nepoškodí povrch, 
pokiaľ je používaná v uhle 30°.
Nikdy nenechávajte škrabku s ostrou 
čepeľou v dosahu detí.
Nikdy nepoužívajte abrazívne produkty alebo 
čistiace prášky.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Skôr ako budete kontaktovať servis, 
skontrolujte prosím nasledujúce:
— či je zástrčka správne zasunutá a zaistená;
Ak nemôžete identifikovať problém:
vypnite spotrebič — nepokúšajte sa ho 
demontovať — kontaktujte servisné stredisko. 
Spotrebič je dodávaný so záručným listom, 
ktorý zaisťuje to, že bude bezplatne opravený v 
servisnom stredisku.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV
Indukčný varný panel spôsobuje skrat.
• Normálne. Je zapnutý ventilátor elektronických 

komponentov.

Indukčný varný panel jemne píska.
• Normálne. V súlade s pracovnou frekvenciou 

induktorov, môže dochádzať k jemnému 
pískaniu, ak je použitých niekoľko varných zón 
na maximálny výkon.



11

Varné zóny nedokážu zachovať var alebo 
dostatočne rýchle vyprážanie.
• Musíte použiť varné nádoby, ktoré sú absolútne 

ploché.
• Dno varnej nádoby by malo tesne zodpovedať 

priemeru zvolenej varnej zóny.

Pokrm sa varí pomaly.
• Používate nevhodnú varnú nádobu. Dno varnej 

nádoby by malo byť ploché, pomerne ťažké a s 
rovnakým priemerom, ako je priemer zvolenej 
varnej zóny.

Malé škrabance (môžu sa objaviť ako 
praskliny alebo odreniny) na sklokeramickom 
povrchu varného panelu.
• Nesprávne spôsoby čistenia, varné nádoby 

s drsným dnom, alebo hrubé častice (soľ 
alebo piesok) uviazli medzi varnou nádobou a 
povrchom varného panelu.

 Používajte odporúčané čistiace postupy, 
dbajte na to, aby boli dná varných nádob pred 
použitím čisté a používajte varné nádoby s 
hladkým dnom.

Kovové značky (môžu sa objaviť ako 
škrabance).
• Neposúvajte hliníkové nádoby po povrchu 

varného panela. Na odstránenie značiek 
použite odporúčaný čistiaci postup.

• Boli použité nesprávne čistiace materiály, na 
povrchu zostala farba alebo mastné škvrny, 
pričom použite škrabku s ostrým hrotom a 
odporúčaný čistiaci prostriedok.

Tmavé pruhy alebo škvrny.
• Použite škrabku a odporúčaný čistiaci 

prostriedok.

Oblasti zafarbenia na varnom paneli.
• Značky z hliníkových a medených varných 

nádob, ako aj minerálne usadeniny z vody 
alebo pokrmu, je možné odstrániť pomocou 
čistiaceho krému.

Zmes horúceho cukru/roztopeného plastu na 
povrchu.
• Pozrite si časť „Čistenie sklokeramického 

varného panela“.

Varný panel nefunguje, alebo niektoré varné 
zóny nie sú funkčné.
• Odpojovacie prúty nie sú správne 

namontované na svorkovnici.
 Skontrolujte, či je pripojenie vykonané v súlade 

s pokynmi na začiatku tohto návodu.

Varný panel nefunguje.
• Ovládací panel je zablokovaný. Stlačením 

tlačidla „Uzamknutia“ odistite blokovanie.

Varný panel sa nevypne
• Ovládací panel je zablokovaný. Stlačením 

tlačidla „Uzamknutia“ odistite blokovanie

Varný panel sa automaticky zastaví
• Varné zóny sa zastavia automaticky vtedy, ak 

sú ponechané veľmi dlho zapnuté. Pozrite si 
pokyny na začiatku tohto návodu.

Časté zapnutie/vypnutie varných zón
• Cykly zapnutia-vypnutia sa menia v súlade s 

požadovanou úrovňou tepla:
 - nízka úroveň: krátky prevádzkový čas,
 - vysoká úroveň: dlhý prevádzkový čas.

Tento spotrebič je označený 
v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EÚ 
pre odpad elektrických a 
elektronických zariadení 
(WEEE). Zabezpečením toho, 
aby bol tento spotrebič správne 
zlikvidovaný, pomôžete predísť 
možným škodám na životnom 
prostredí a na ľudskom 
zdraví, ktoré by inak mohli byť 
spôsobené vtedy, ak by nedošlo 
k likvidácii spotrebiča správnym 
spôsobom.

Symbol na výrobku znamená, že sa nesmie 
považovať za bežný domáci odpad. Mal by 
byť odnesený na zberné miesto pre recykláciu 
elektrického a elektronického tovaru. Tento 
spotrebič vyžaduje špecializovanú likvidáciu 
odpadu. Ďalšie informácie týkajúce sa 
likvidácie, spracovania a recyklácie tohto 
výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, 
od služby na zber domového odpadu, alebo v 
predajni, kde ste tento spotrebič zakúpili.



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.


