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HVD 640 C

VARNÉ PANELY
NÁVOD NA OBSLUHU
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Identifikačný štítok (pod krytom varného panela)

KÓD VÝROBKU

Sériové č.

ROZOSTAVENIE 1 ROZOSTAVENIE 3

ROZOSTAVENIE 2

Tesnenie

Je zakázané nainštalovať varný panel nad nevetranú rúru.
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Podľa modelu

1. ZAP./VYP.

2. „ + “

3. „ - “
4. ČASOVAČ

5. LED indikátor dodatočnej varnej zóny

6. Indikátor programovania varnej zóny

7. Voľba zóny 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY PRE MAXIMÁLNE VYUŽITIE VÁŠHO VARNÉHO 
PANELU.
Odporúčame, aby ste si návod na obsluhu uschovali pre jeho prípadné použitie v budúcnosti a 
pred inštaláciou panelu si poznačte nižšie uvedené výrobné číslo pre prípad, že budete potrebovať 
pozáručný servis.
• Varovanie: Spotrebič a jeho prístupné časti sa v priebehu používania zohrievajú. Nedotýkajte sa 

výhrevných prvkov.
• Deti mladšie ako 8 rokov držte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
• Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku 8 rokov a staršími a osobami so zníženými  

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a 
znalostí, ak im nie je poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného spôsobu používania 
spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvu, ktoré s tým súvisí.

• Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Varovanie: Nestrážené varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a 

môže spôsobiť požiar.
• Nikdy sa nepokúšajte uhasiť plameň vodou, vypnite spotrebič a potom zakryte plameň pokrievkou 

alebo protipožiarnou prikrývkou.
• Varovanie: Nebezpečenstvo vzniku požiaru: neskladujte žiadne položky na varnom paneli.
• Varovanie: Ak je povrch varného panelu prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste zabránili riziku zásahu 

elektrickým prúdom.
• Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe.
• Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného 

diaľkového ovládača.
• Neodporúčame sa vystavovať priamo halogénovým lúčom.
• Odpájacie zariadenie musí byť začlenené do napájania v súlade s platnými predpismi.
• Tieto pokyny uvádzajú typ použitého 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.
• Dôrazne odporúčame udržiavať deti mimo dosahu varných zón v priebehu prevádzky, ako aj po 

vypnutí, pretože ak svieti indikátor zvyškového tepla, je varný panel ešte horúci a môže to spôsobiť 
vážne popálenie.

• Nádoby z hliníkovej fólie a plastové nádoby nesmú byť umiestnené na výhrevné zóny.
• Po každom použití je potrebné určité čistenia na ochranu pred nahromadením nečistôt a mastnoty. V 

prípade, že to necháte tak, tieto nečistoty sa pri ďalšom varení spaľujú a vzniká tak dym a zápachy, 
a zvyšuje sa riziko vznietenia.

• UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej 
poistky, nesmie byť tento spotrebič napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, 
ako je napríklad časovač, alebo pripojený k k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný 
obslužným programom.

• Nedotýkajte sa varných zón v priebehu prevádzky, alebo chvíľku po použití.
• Nikdy nepripravujte pokrm priamo na sklokeramickom varnom paneli. Použite vždy príslušné nádoby.
• Vždy umiestnite nádoby do stredu oblasti, na ktorej varíte.
• Nepoužívajte povrch ako dosku na krájanie.
• Nepresúvajte varné nádoby cez ovládací panel.
• Neskladujte ťažké predmety nad varným panelom. Ak by spadli na varný panel, môžu ho poškodiť.
• Nepoužívajte varný panel ako pracovnú plochu.
• Nepoužívajte varný panel na uskladnenie žiadnych predmetov.



6

1. VŠEOBECNÉ VAROVANIA
Tento spotrebič prichádzajúci do kontaktu s potravinami, je v 
súlade s normami smernice EEC 89/109.

Umiestnením značky  na tomto výrobku, deklarujeme 
na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami 
EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajúce 
sa daného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať 
kvalitu výrobkov a preto môžeme upravovať spotrebiče na 
začlenenie najnovších technických vylepšení.

2. INŠTALÁCIA
Inštalácia domácich spotrebičov môže byť zložitá 
operácia, ktorá ak nie je vykonaná správne, môže 
vážne ohroziť bezpečnosť používateľa. Z toho dôvodu 
požiadajte kvalifikovaného technika o vykonanie 
inštalácie v súlade s platnými technickými normami. 
V prípade ignorovania tejto rady a ak je inštalácia 
vykonaná nekvalifikovanou osobou, nenesie výrobca 
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické poruchy 
výrobku, či už dôjde alebo nedôjde v ich dôsledku k 
škodám na tovare alebo poraneniu osôb.

3. VSTAVANIE
Nábytok, do ktorého bude vstavaný varný panel a okolitý 
nábytok, musí byť vyrobený z materiálov, ktoré sú odolné 
voči vysokým teplotám. Je taktiež potrebné, aby boli všetky 
dekoratívne lamináty lepené tepelne odolným lepidlom.

Inštalácia (Obr. B/D):
• S varným panelom je dodávané izolačné tesnenie.

Pred usadením:
- Otočte varný panel naopak, skleneným povrchom smerom 

dole.
Uistite sa, či je sklo chránené.
- Napasujte tesnenie okolo varného panelu.
- Uistite sa, či je správne nasadené, aby ste zabránili 

pretečeniu tekutín do podpernej skrinky.
Ponechajte medzeru minimálne 5 cm medzi spotrebičom a  
vertikálnymi stranami priľahlého nábytku.
Ak pri inštalácii varného panelu, spodná časť varného 
panelu susedí s oblasťou štandardne dostupnou pri 
manipulácii alebo čistení, napasujte 1 cm priečku pod 
základňu varného panelu, aby ste zabránili riziku popálenia 
alebo poškodenia.
V prípade inštalácie odsávača pár nad varný panel, si 
prosím pozrite inštalačné pokyny, ohľadom správnej 
vzdialenosti potrebnej od varného panelu.
V prípade inštalácie do skrinky na varný panel, musí byť 
minimálna vzdialenosť 70 cm.

4. PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
„Inštalácia musí vyhovovať štandardným predpisom“.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
nevhodným alebo nerozumným použitím.

Varovanie:
Nenesieme zodpovednosť za poškodenia alebo 
následky vyplývajúce z použitia neuzemneného 
spotrebiča, alebo pripojeného k uzemneniu, ktoré je 
poškodené.

• Vždy skontrolujte pred akýmkoľvek elektrickým zásahom, 
napätie na elektromere, nastavenie prerušovača obvodu, 
spojitosť prepojenia k uzemneniu a vhodnosť poistky.

• Elektrické pripojenie by malo byť vykonané cez zásuvku s 
konektorom s uzemnením, alebo cez viacpólový vypínač.

Ak je varný panel vybavený sieťovou zástrčkou, musí byť 
nainštalovaná tak, aby bola sieťová zástrčka dostupná.
• Žltozelený vodič napájacieho kábla musí byť pripojený k 

uzemneniu konektora napájania a zariadenia.
• Akékoľvek požiadavky týkajúce sa napájacieho kábla 

je potrebné predkladať servisnému stredisku alebo 
kvalifikovanému technikovi.

POZOR:
V prípade výmeny kábla, pripojte vodiče v súlade s 
nasledujúcimi farebnými kódmi:
MODRÝ  - NEUTRÁLNY (N)
HNEDÝ  - ŽIVÝ (L)
ŽLTOZELENÝ - UZEMNENIE ( )

Varný panel je vybavený napájacím káblom, ktorý umožňuje 
pripojenie len k napájaniu 220-240 V medzi fázami, alebo 
medzi fázou a nulákom.

Pripojte k elektrickej zásuvke.
Varný panel je však možné pripojiť k:
• Tri fázy 220-240 V3~
• Tri fázy 380-415 V2N~

Na vykonanie nového pripojenia, musíte dodržiavať 
nasledujúce pokyny.
- Pred pripojením sa uistite, či je inštalácia chránená 

vhodnou poistkou a či vodiče majú dostatočný prierez pre 
správne napájanie spotrebiča.

- Otočte varný panel, sklenenou stranou na pracovnú 
plochu, pričom chráňte toto sklo.

Otvorte kryt v nasledujúcom poradí:

• odskrutkujte káblovú svorku „1“,
• nájdite dve poistky nachádzajúce sa na bokoch,
• vsuňte čepeľ plochého skrutkovača pred každú poistku  

„2“ a „3“, zatlačte a stlačte,
• zložte kryt.

Uvoľnenie napájacieho kábla.
• Odskrutkujte skrutky na bloku konektorov, ktoré obsahujú 

prepájacie pásky a vodiče napájacieho kábla,
• Vytiahnite napájací kábel.
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Postup potrebný pre vykonanie nového pripojenia:
- Zvoľte napájací kábel v súlade s odporúčaniami 

uvedenými v tabuľke.
- Prevlečte napájací kábel cez svorku.

- Odizolujte koniec každého vodiča 
v dĺžke 10 mm s ohľadom na 
potrebnú dĺžku kábla pre pripojenie 
ku konektorom.

- V súlade s inštaláciou a pomocou 
prepájacích pások, ktoré by ste mali  
získať pri prvom kroku, upevnite 
vodič podľa zobrazenia v tabuľke.

- Pripevnite kryt.
- Zaskrutkujte káblovú svorku.

MOSTÍK

Poznámka: Zaistite, aby boli prepájacie skrutky pevne 
dotiahnuté.

Pripojenie konektorov

Rozostavenie 
„1“

Rozostavenie 
„2“

Rozostavenie 
„3“

JEDNA FÁZA ALEBO DVE FÁZY 220-240 V~
Kábel
HO5V2V2F 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2

TRI FÁZY 220-240 V3~
Kábel
HO5V2V2F 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2

TRI FÁZY 380-415V2N~
Kábel
HO5V2V2F 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2

Ph = fáza     N = nulák     T = uzemnenie

5. POPIS SPOTREBIČA
• Hilight zóna:
Kovový vodivý pásik je rozprestrený rovnomerne po celom 
povrchu spotrebiča. Je účinný do 3 sekúnd a je vhodný pre 
stále, homogénne a udržiavané varenie.

Sklokeramické varné panely ťažia z väčšieho tepelného 
výkonu, ktorý je vytváraný hilight varnými zónami 
urýchľujúcimi proces varenia. Zmeny dizajnu varného 
panelu nemajú vplyv na kapacitu odolnosti skla voči teplu, 
ale majú zlepšenú ovládateľnosť.
S vybavením „Sprinter“, je možné dosiahnuť skrátený čas 
prípravy pokrmu až o 15%, v závislosti na spôsobe varenia  
a na type použitého riadu.

Jedna fáza 220-240 V~

Tri fázy 220-240 V3~

Dve fázy 220-240 V2~

Tri fázy 380-415 V2N~

6. ODPORÚČANÉ VARNÉ NÁDOBY
Použitie kvalitných nádob je dôležité na dosiahnutie 

najlepších výsledkov varného panelu.

Vždy používajte kvalitné nádoby s perfektne plochým a 
hrubým dnom: použitím tohoto typu varných nádob dôjde 
k zabráneniu horúcich bodov, ktoré spôsobujú pripáleniny. 
Hrubé kovové nádoby poskytujú dokonalú distribúciu tepla.

Uistite sa, či je dno hrnca alebo panvice suché: keď 
plníte nádobu tekutinou vybratou z chladničky, zaistite aby 
bolo dno úplne suché skôr, ako ju umiestnite na varný panel. 
Tak zabránite tvorbe škvŕn na varnom paneli.

Použite nádoby, ktorých priemer je dostatočne široký na 
celý povrch varného panelu: veľkosť nádoby by nemala 
byť menšia ako oblasť ohrevu.
Ak je mierne širšia, energia bude použitá s maximálnou 
účinnosťou.

VOĽBA VARNÝCH NÁDOB - Nasledujúce informácie vám 
pomôžu pri voľbe varných návod, ktoré poskytujú spoľahlivú 
prevádzku.

Nehrdzavejúca oceľ: výrazne odporúčané. Špeciálne 
dobré s vrstveným dnom. Vrstvené dno kombinuje výhody 
nehrdzavejúcej ocele (vzhľad, stálosť a stabilitu) s výhodami 
hliníka alebo medi (vedenie tepla, rovnomerná distribúcia 
tepla).

Hliník: heavy weight recommended. Dobrá vodivosť. Zvyšky 
hliníka sa niekedy vyskytnú ako škrabance na varnom 
paneli, ale je možné ich ihneď odstrániť čistením.
Z dôvodu jeho nízkeho bodu tavenia, nepoužívajte tenký 
hliník.

Zliatina: použiteľné, ale neodporúčané. Nedostatočná 
účinnosť. Môže poškriabať povrch.

Medené dno/kamenina: heavy weight recommended.
Dobrá účinnosť, ale meď môže zanechať zvyšky, ktoré 
sa môžu javiť ako škrabance. Zvyšky je možné odstrániť 
okamžitým čistením varného panelu. Avšak, nenechávajte 
tieto nádoby vrieť nasucho. 
Prehriaty kov sa môže prilepiť k sklenenému povrchu. 
Prehriata meď môže zanechať zvyšky, ktoré natrvalo 
zostanú na varnom paneli.

Porcelán/smalt: Dobrá účinnosť len pri nádobách s tenkým, 
hladkým, plochým dnom.

Sklokeramika: nie je odporúčaná. Nedostatočná účinnosť. 
Môže poškriabať povrch varného panelu.
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7. POUŽITIE
• Po zapnutí varného panelu počkajte niekoľko sekúnd na 

aktiváciu elektronických ovládačov.

- Stlačte tlačidlo . Rozsvieti sa príslušný indikátor. 
Aktivuje sa elektrické ovládanie varného panelu: V každej 
zóne displeja je zobrazená úroveň  tepla 0.

- Po 20 sekundách nečinnosti sa elektronické ovládače 
vypnú a musíte opakovať postup zapnutia.

AKTIVÁCIA VARNEJ ZÓNY
- Stlačte tlačidlo voľby požadovanej varnej zóny.
 Indikátor „0“ príslušnej zóny zostane svietiť, keď indikátor 

ostatných „0“ zníži jas.

TYP B

- Stlačením tlačidla - alebo + zvoľte úroveň teploty medzi 1 
a 9. Podržaním tlačidla + alebo - sa úroveň teploty zvyšuje 
alebo znižuje rýchlejšie.

Nasledujúce príklady sú len pre informácie.
Osobné skúsenosti vám potom pomôžu prispôsobiť tieto 
nastavenia podľa vašich požiadaviek a návykov.

0
U -1
2
3
4
5

6
7
8
9

: Vypnuté
: Rozpúšťanie
: Roztavenie
: Udržiavanie tepla
: Ohrev
: Rozmrazenie, dusenie, plné varenie, varenie s 

nízkou teplotou
: Varenie bez pokrievky
: Vyprážanie, opekanie mäsa a pečenie
: Varenie a pečenie s vysokou teplotou
: Vyprážanie, varenie veľkého množstva vody.......

VYPNUTIE VARNEJ ZÓNY
- Stlačte tlačidlo voľby požadovanej varnej zóny.

- Stlačením tlačidla „-“ zobrazte úroveň tepla 0. Teraz sa 
zóna vypne, indikátor 0 zhasne po 10 sekundách.

- Pre rýchle zastavenie, stlačte súčasne tlačidlo „-“ a tlačidlo 
voľby príslušnej varnej zóny.

 Úroveň tepla sa automaticky zníži na 0. Varná zóna sa 
vypne.

CELKOVÉ VYPNUTIE
Varné zóny a časovač je možné ihneď vypnúť 
stlačením tlačidla zapnutia-vypnutia.

INDIKÁTOR ZVYŠKOVÉHO TEPLA   H
Ovládací panel informuje používateľa, keď teplota povrchu 
varných zón presahuje približne 60 °C, prostredníctvom 
nasledujúceho zobrazenia: H. Keď teplota opäť klesne pod 
60 °C, zobrazenie zhasne.
Na ukončenie varenia, odporúčame vypnúť varnú zónu a 
využiť zvyškové teplo varnej zóny na jemné dokončenie 
varenia.

Poznámka: Po prerušení dodávky elektrického prúdu, 
zmizne indikátor zvyškového tepla úplne, aj v prípade, ak 
teplota povrchu presahuje 60 °C.

OVLÁDANIE PRÍDAVNEJ VARNEJ ZÓNY (DVE ZÓNY)

Varná zóna s dvoma zónami je 
pri niektorých modeloch

Je plne funkčná, keď je varná zóna v prevádzke; zobrazí 
sa ovládací LED indikátor prídavného varenia.

TYP B

Príklad

Na deaktiváciu prídavnej varnej zóny:
- Opäť stlačte tlačidlo na prídavnej varnej zóne. Príslušný 

LED indikátor zhasne, keď je varná zóna vypnutá.

na opätovnú aktiváciu prídavnej varnej zóny:
- Stlačte tlačidlo prídavnej varnej zóny. LED indikátor je  

opäť aktívny.

PROGRAMOVANIE VARNEJ ZÓNY (podľa modelu)
Každú varnú zónu môžete naprogramovať na maximálny 
čas 99 minút.
- Podľa vyššie uvedených pokynov, zapnite požadovanú 

zónu.
- Stlačte súčasne tlačidlo „-“ a „+“ na aktiváciu časovača a 

zobrazí sa „00“.

TYP B

- Opätovným stlačením tlačidla „+“ zvoľte čas v minútach 
medzi 0 a 99 minútami alebo stlačením tlačidla „-“ znížte 
čas medzi 30 minútami a 0. Zobrazí sa LED indikátor 
časovača v blízkosti úrovne.

--> Naprogramovaný čas je možné kedykoľvek upraviť.

Keď sa uplynie, varná zóna sa automaticky vypne a 
v priebehu 1 minúty bude znieť zvuková signalizácia, 
stlačením tlačidla ju zastavíte.

--> Ak je aktivovaná akákoľvek zóna, časovač je možné 
použiť samostatne, ako pripomienku, pričom bude znieť 
na konci naprogramovaného času.
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UZAMKNUTIE TLAČIDIEL   L
Funkcia uzamknutia bráni deťom zapnúť varný panel. 
Používa sa taktiež pri čistení varného panelu.
Uzamknutie varného panelu:
- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia .

4 zóny 3 zóny

2 sek.

• Varný panel je uzamknutý, indikátor uzamknutia „L“ sa 
zobrazí vo všetkých zónach na 20 sekúnd.

Ak je varná zóna vo fáze „ohrevu“, striedavo sa zobrazuje 
„L“ a „H“.

Odomknutie varného panelu:
• Pre varný panel so 4 zónami, vykonajte na odomknutie 

rovnaký postup.
• Pre varný panel s 3 zónami, vykonajte rovnaký postup, 

ale v poslednej fáze musíte stlačiť tlačidlo „-“ namiesto 
tlačidla „+“.

Indikácia „L“ zmizne. Varný panel je odomknutý a prepne sa 
do pohotovostného režimu.

POUŽITIE RÝCHLO-OHREVU   A
Každá varná zóna na varnom paneli je vybavená rýchlo-
ohrevom. Na rýchle zvýšenie teploty varnej zóny.

Zapnutie rýchlo-ohrevu
- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia .
- Zapnite požadovanú zónu, stlačte tlačidlo „+“ na 

dosiahnutie pozície „9“, krátko uvoľnite tlačidlo a opäť 
stlačte tlačidlo „+“; na displeji sa striedavo zobrazuje „A“ 
„rýchlo-ohrev“ a úroveň teploty „9“.

- Ak je to potrebné, znížte požadovanú pozíciu teploty, na 
displeji sa bude striedavo zobrazovať „A“ „rýchlo-ohrev“ a 
nové nastavenie teploty.

Nastavená 
pozícia

Uvoľnený 
výkon (%)

Čas rýchlo-
ohrevu 
(minúty)

Maximálny čas 
prevádzky pred 
automatickým 

vypnutím*

Príklad: 1800 W zóna v polohe 6 = 32% z 1800 W 
uvoľneného výkonu
Keď je „rýchlo-ohrev“ zapnutý, zóna 2,5 minúty poskytuje 
1800 W výkon a potom sa nastaví na 576 W.
* Za účelom zvýšenej bezpečnosti, sa varné zóny vypnú  

automaticky vtedy, ak sú ponechané zapnuté na dlhší čas. 
Toto vypnutie závisí na použitej úrovni tepla.

Deaktivácia rýchlo-ohrevu
- Zapnite varnú zónu, stlačením tlačidla „-“ obnovíte 

štandardnú úroveň tepla a znížením na požadovanú 
úroveň tepla alebo na „0“, vypnete varnú zónu.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Pred vykonaním akejkoľvek údržby nechajte varný panel 

vychladnúť.
• Používajte len špeciálne výrobky určené na čistenie 

keramických povrchov (krémy, škrabky), všetky tieto 
výrobky sú bežne dostupné na trhu.

• Vyhýbajte sa pretečeniu, nečistoty, ktoré pretečú na varný 
povrch, sa rýchlo spália a potom sa veľmi komplikovane 
odstraňujú.

• Odporúčame udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od 
varného panelu všetky materiály, ktoré sa ľahko tavia, ako 
sú plastové obaly, cukor alebo produkty na báze cukru.

ÚDRŽBA:
- Kvapnite niekoľko kvapiek špeciálneho čistiaceho 

prostriedku na povrch varného panelu.
- Odstráňte hrubé nečistoty pomocou jemnej tkaniny, alebo 

navlhčenej kuchynskej papierovej utierky.
- Utrite jemnou tkaninou alebo kuchynskou utierkou, pokiaľ 

nebude povrch čistý.

V prípade odolných škvŕn:
- Nakvapkajte viac kvapiek špeciálneho čistiaceho roztoku 

na povrch.
- Odstráňte pomocou škrabky, držaním pod uhlom 30° od 

varného panelu, pokiaľ komplikované stopy nezmiznú.
- Utrite jemnou tkaninou alebo kuchynskou utierkou, pokiaľ 

nie je povrch čistý.
- V prípade potreby, tento postup opakujte.

NIEKOĽKO TIPOV:
Pravidelné čistenie zanecháva ochranou vrstvu, ktorá 
zabraňuje pred poškriabaním a opotrebovaním. Uistite sa, 
či je povrch čistý pred ďalším použitím varného panelu. Na 
odstránenie stôp vody, použite niekoľko kvapiek bieleho 
octu alebo citrónovú šťavu. Potom utrite savým papierom a 
použite niekoľko kvapiek špeciálneho čistiaceho roztoku.
Sklokeramický povrch znáša trenie varných nádob s 
plochým dnom, ale aj napriek tomu odporúčame, aby ste ich 
radšej namiesto presúvania po povrchu zdvihli.
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- Nepožívajte špongiu s veľkým množstvom vody.
- Nikdy nepoužívajte nôž alebo skrutkovač.
- Škrabka s ostrou čepeľou nepoškodí povrch, ak ju držíte 

pod uhlom 30°.
- Nikdy nenechávajte škrabku s ostrou čepeľou v dosahu 

detí.
- Nikdy nepoužívajte drsné prostriedky alebo brúsne prášky.
• Kovový lem: pre bezpečné čistenie kovového lemu, ho  

umyte saponátom a vodou, opláchnite a dôkladne osušte 
jemnou tkaninou.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Varné zóny nevaria, alebo len jemne
Používajte len nádoby s rovným dnom. Ak je viditeľné svetlo 
medzi nádobou a varným panelom, zóna neprenáša teplo 
správne. Dno nádoby musí úplne zakrývať plochu zvolenej 
varnej zóny.
Varenie je veľmi pomalé
Používate nevhodné nádoby. Použite len nádoby s rovným 
dnom, ktoré je pevné a má rovnaký priemer ako varná zóna.
Drobné škrabance na sklenom povrchu varného panelu
Nesprávny spôsob čistenia, nádoby s drsným dnom alebo 
drsné časti (piesok alebo soľ) medzi nádobou a povrchom 
varného panelu. Pozrite si časť „ČISTENIE“; a uistite sa, či 
je dno nádoby čisté pred použitím a používajte len nádoby s 
rovným dnom. Škrabance je možné odstrániť len správnym 
čistením.
Kovové škvrny
Nepresúvajte hliníkové nádoby po povrchu. Používajte 
odporúčané postupy čistenia na odstránenie škvŕn.
Použili ste správne prostriedky ale škvrny zostávajú. Použite 
škrabku a prečítajte si časť „ČISTENIE“.
Tmavé škvrny
Použite škrabku a prečítajte si časť „ČISTENIE“.
Lesklé oblasti na varnom povrchu
Škvrny z hliníkových a medených nádob, ako aj zvyšky z 
vody alebo jedla odstránite čistiacim krémom.
Škvrny od cukru/plast roztavený na povrchu
Prečítajte si časť „ČISTENIE“.
Varný panel alebo niektoré zóny nefungujú.
Prepojovacie pásy na pripojovacom konektore nie sú 
správne nasadené. Skontrolujte prepojenie, či je v súlade 
s pokynmi. Ovládací panel je uzamknutý. Odomknite varný 
panel.
Varný panel sa nevypne
Ovládací panel je uzamknutý. Odomknite varný panel.
Varný panel sa zastaví automaticky
Škvrna pokrýva najmenej dve tlačidlá na dlhšie ako 10 
sekúnd; varný panel sa vypol z dôvodu bezpečnosti a znie 
zvukový signál, pokiaľ sú tlačidlá zakryté. Vyčistite škvrnu 
alebo odstráňte predmet.
Varné zóny sa zastaví automaticky, ak ich necháte zapnuté 
veľmi dlho. Pozrite si časť, „prevádzkový čas“.
Časté zapnutie/vypnutie varných zón
Cykly zapnutia/vypnutia sú rôzne v závislosti od 
požadovanej úrovne tepla:
- nízka úroveň: krátky prevádzkový čas,
- vysoká úroveň: dlhý prevádzkový čas.
Zobrazenie „H“, indikátor zvyškového tepla bliká
Teplota elektroniky je veľmi vysoká. Kvalifikovaný servisný 
technik musí skontrolovať pripojenie.

10. SERVIS
Skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, 
skontrolujte nasledujúce:
— Či je zástrčka správne pripojená; Ak nie je možné 
problém odstrániť, vypnite spotrebič — nedemontujte ho 
— kontaktujte autorizované servisné stredisko. Spotrebič 
je dodávaný s záručným listom, ktorý zaručuje, že bude 
bezplatne opravený v servisnom stredisku.

11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Tento spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EU o 
odpadu z elektrického a elektronického 
zariadenia (WEEE). WEEE obsahuje 
ako škodlivé látky (ktoré môžu mať 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie), 
tak aj suroviny (ktoré je možné použiť 
opakovane). Je potrebné používať 
špeciálne zaobchádzanie vzhľadom na 
WEEE, aby sa všetok odpad likvidoval 
správne a bolo možné recyklovať všetky 
materiály.

Jednotlivci môžu hrať významnú úlohu pri zaisťovaní toho, 
aby sa z WEEE nestal ekologický problém; je nevyhnutné 
dodržiavať niektoré základné pravidlá:
• WEEE nelikvidujte ako bežný domový odpad.
• WEEE odovzdávajte na príslušné zberné miesta 

riadené miestnou samosprávou alebo registrovanými 
spoločnosťami. V mnohých štátoch môže byť používaný 
systém domáceho odberu veľkých WEEE.

• Keď kupujete nový spotrebič, môžete vrátiť starý 
spotrebič predajcovi, ktorý ho musí bezplatne prevziať 
na základe princípu kus za kus, pokiaľ ide o zariadenie 
príslušného typu, ktoré má rovnaké funkcie ako 
dodávané zariadenie.

Výrobca nezodpovedá za nepresnosti obsiahnuté v tomto 
návode vzniknuté počas tlače alebo prekladu. Vyhradzujeme 
si právo vykonávať úpravy výrobku podľa potreby bez toho, 
aby sa týkali charakteristík vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
alebo prevádzku.



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.


