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PRED POUŽITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ
DOSKY
•

Aby Vám Váš nový spotrebič slúžil k plnej
spokojnosti, prečítajte si, prosím, tento
návod a majte ho poruke pre budúce
použitie.

INŠTALÁCIA
Varná plocha
• Varná plocha musí byt' vsadená do pracovnej
plochy linky s hrúbkou 20 mm až 50 mm
• Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byt'
umiestnený žiadny ďalší prvok (mriežka, držiaky a
pod.).
• Vzdialenost' medzi spodnou stranou sklokeramickej
varnej dosky a policou alebo oddeľovacím panelom
musí byt' aspoň 20 mm.
• Ak inštalujete varnú dosku v blízkosti kuchynskej
linky, nechajte vzdialenost' medzi okrajom varnej
dosky a linkou aspoň 100 mm.
• V pracovnej ploche urobte otvor s rozmermi ako je
uvedené na priloženom popise spotrebiča.
• Na varnú dosku namontujte dodávané tesnenia (ak nie
sú už namontované), potom, čo ste očistili povrch.
Dôležité upozornenie
Aby ste predišli elektronickým obvodom následkom
prehriatia a tým poškodeniu, odporúčame Vám nasledujúci
postup:
• Neinštalujte varnú dosku v blízkosti umývačky riadu
alebo práčky, tak nebudú elektronické obvody v
kontakte s parou alebo vlhkost'ou, ktoré ich môžu
poškodit'.
Ak pod varnú dosku nainštalujete rúru (našej výroby),
zabezpečte, aby bola vybavená chladiacim systémom.
Ak teplota elektronických obvodov presiahne maximálnu
povolenú teplotu, varná doska sa automaticky vypne; v
takom prípade počkajte niekoľko minút, kým vnútorná
teplota elektronických obvodov dosiahne prípustnú úroveň,
pri ktorej bude možné varnú dosku znovu zapnút'.
• Po použití varnú dosku vypnite.
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Zadný múr
Predná čast'

A
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INŠTALÁCIA
Montáž
A) Ak je pracovná plocha linky drevená, použite
dodávané držiaky, pružné spony a skrutky dodávané
vo výbave.
•
•
•
•
•
•

Umiestnite 4 pružné spony (A), ak ešte nie sú
upevnené, na rám varnej dosky, na miesta upevnenia,
pozri Obr. 1
Odmerajte stred vertikálnych strán vyrezaného otvoru,
ako na Obr. 2.
Umiestnite stred držiakov (C) do stredu vopred určenej
strany.
Horný okraj držiakov musí byt' zarovnaný s povrchom
pracovnej plochy.
Upevnite pomocou 4 dodávaných skrutiek (B), použite
určené otvory.
Vložte varnú dosku do otvoru tak, aby sa pružné spony
(A) zablokovali v príslušných miestach držiakov
(C Obr. 4 a 5).

Obr. 1

A

Obr. 2

C
B

Obr. 3

A

Obr. 4

Obr. 5

B) Ak je pracovná plocha linky vyrobená z mramoru
alebo iného materiálu (plast, keramika, prírodný
kameň a pod.), upevnite varnú dosku pomocou konzol
s kódom 4819 310 1852. (ak nie sú súčast'ou výbavy,
treba ich objednat' v prevádzke servisu).
•
•
•

Nainštalujte varnú dosku v pracovnej doske.
Umiestnite konzoly (C) ako je znázornené na obrázku,
v súlade s hrúbkou pracovnej plochy.
Upevnite štyri skrutky (E) do otvorov (D).
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Hrúbka min. 20
Hrúbka max. 50
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ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
Elektrické prípojky musia byt' urobené pred zapojením
spotrebiča k elektrickej sieti. Inštaláciu spotrebiča musí
vykonat' kvalifikovaný technik, ktorý dodržiava všetky
bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu. Okrem toho
musí byt' inštalácia vykonaná v súlade s normami STN.
Presvedčte sa, či sa napätie uvedené na výrobnom štítku
zhoduje s napätím v elektrickej sieti Vašej domácnosti.
Podľa noriem STN musí byt' spotrebič uzemnený: použite
iba vodiče (v tom uzemňovací vodič) vhodnej veľkosti.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost' za poranenie
osôb a poškodenie majetku vyplývajúce z nedodržania hore
uvedených postupov. Pri elektrickom pripojení použite kábel
typu H05RR-F, ako je uvedené v tabuľke dolu:
Napätie elektrickej siete.
Vodiče
230V ~ +

Počet x veľkost'
3 X 2,5 mm2

230-240V ~ +

3 X 2,5 mm2 (iba Austrália)

230V 3~ +

4 X 1,5 mm2

400V 3N ~ +

5 X 1,5 mm2

400V 2N ~ +

4 X 1,5 mm2

Spotrebič musí byt' zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom dvojpólového spínača, ktorého
vzdialenost' kontaktov je minimálne 3 mm.
Buďte opatrní: prívodný elektrický kábel musí byt'
dostatočne dlhý, aby bolo možné varnú dosku vybrat' z
pracovnej plochy a musí byt' umiestnený tak, aby sa
predišlo poškodeniu alebo prehriatiu spôsobeným
kontaktom so základňou.
Pripojenie k svorkovnici
Poznámka: zeleno/žltý uzemňovací vodič musí byt'
zapojený ku koncovke so symbolom
a musí byt' dlhší
ako ostatné vodiče.
• Odstráňte izolačný materiál v dĺžke približne 70 mm z
napájacieho kábla (B).
• Odstráňte izolačný materiál v dĺžke pribl. 10 mm z
vodičov. Potom vsuňte napájací kábel do objímky a
zapojte vodiče ku svorkovnici, ako je zobrazené na
schéme zapojenia nachádzajúcej sa na samotnej
svorkovnici.
• Napájací elektrický kábel (B) upevnite pomocou káblovej
svorky.
• Zatvorte svorkovnicu krytom (A), upevnite ho príslušnou
skrutkou.
• Po ukončení elektrického zapojenia upevnite varnú
dosku zhora a zaveste ju na podporné pružiny, ako je
zobrazené na obrázku.
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TIPY NA UŠETRENIE ENERGIE
•
•
•
•
•

Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je
rovnaký, alebo o trochu väčší ako priemer varnej zóny.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia
pokrievkami.
Zeleninu, zemiaky a pod. varte v malom množstve vody,
aby ste skrátili čas varenia.
Tlakový hrniec Vám umožňuje ušetrit' energiu a čas.

NIE!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Balenie
• Obalový materiál je 100% recyklovateľný,
ako to potvrdzuje symbol recyklácie ( ).
2. Spotrebiče
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2002/96/ES o
likvidácii elektrických a elektronických
zariadení (WEEE). Zabezpečením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
predchádzat' potenciálnym negatívnym
dôsledkom na životné prostredie a zdravie
ľudí.

Prehlásenie o zhode
•

•

•
•

Symbol
na spotrebiči alebo na
sprievodných dokumentoch znamená, že s
týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat'
ako s domovým odpadom, ale treba ho
odovzdat' v zbernom stredisku pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Likvidácia musí byt' vykonaná v súlade s
predpismi na ochranu životného prostredia
pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o manipulácii s
výrobkom, jeho zbere a recyklácii si
vyžiadajte na miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, v ktorom ste
spotrebič kúpili

•
•
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Táto varná doska môže príst’ do styku s
potravinami a vyhovuje požiadavkám
Nariadenia (ES) č. 1935/2004.
Spotrebiče sú určené na použitie iba ako
spotrebiče na prípravu jedál. Akékoľvek iné
použitie spotrebičov (napr. pre vykurovanie
miestnosti) je považované za neprimerané
použitie a môže byt' nebezpečné.
Spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a
predávaný v súlade s týmito predpismi:
Bezpečnostnými predpismi “Smernice o
nízkom napätí” 2006/95/ES (ktorá
nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení
nasledujúcich úprav).
Ochrannými požiadavkami smernice
“EMC” 2004/108/ES.
Požiadavkami direktívy 93/68/EHS.
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BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ
RADY
Varovanie: Počas činnosti spotrebiča sa
jeho prístupné časti veľmi zohrejú.
Nedovoľte det'om, aby sa priblížili k
spotrebiču, aby ste predišli
nebezpečenstvu popálenín.
Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými alebo mentálnymi schopnost'ami,
prípadne osoby, ktoré nemajú dostatok
skúseností a poznatkov bez toho, že by boli
pod dozorom alebo že by boli dostatočne
poučené o obsluhe spotrebiča osobou
zodpovednou za ich bezpečnost'.
Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom
hrali.
• Pred akýmkoľvek úkonom údržby na
spotrebiči ho odpojte od elektrickej siete.
• Nedovoľte, aby sa deti priblížili k
spotrebiču, ak ste ho práve vypli.
• Servis a opravy spotrebiča môže
vykonávat' výhradne zaškolený servisný
technik.
• Presvedčte sa, či elektrické káble alebo iné
elektrické spotrebiče v blízkosti varnej
dosky nemôžu príst' do styku s horúcimi
čast'ami.
• Nezapínajte platničky/varné zóny, keď
na nich nie je žiadna nádoba.
• Je zakázané používat' stroje, ktoré na
čistenie využívajú vodu pri vysokom tlaku
alebo prístroje generujúce prúd pary.
• Pri vykypení kvapaliny by sa varná doska
mohla automaticky vypnút': aby ste ju mohli
znovu zapnút', pozorne osušte čast' s
ovládacími prvkami.
• Varná doska Vám umožňuje použitie
platničiek/varných zón rôznej veľkosti.

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Používajte nádoby, ktorých priemer dna je
rovnaký ako je priemer platničky/varnej
zóny.
Aby ste predišli nenapraviteľnému
poškodeniu sklokeramickej varnej
dosky, nepoužívajte:
- Nádoby, ktorých dno nie je úplne
ploché;
- Kovové nádoby so smaltovaným
dnom.
Po ukončení varenia stlačte tlačidlo .
Varnú dosku nepoužívajte ako pracovný
povrch, ani na odkladanie.
Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri
smažení potravín - nebezpečenstvo
požiaru.
Ak by sa sklokeramický povrch rozbil alebo
praskol následkom prudkého nárazu (napr.
pádom nejakého predmetu), nedotýkajte
sa jej: okamžite zavolajte servis
Na teplé varné zóny neklaďte potraviny
zabalené v hliníkovej fólii, plastové nádoby,
ani utierky.
Nádoby neposúvajte po sklokeramickom
povrchu, aby ste nepoškriabali povlak.
Nedovoľte, aby sa na varnú dosku vysypal
cukor a podobné látky. Ak by k tomu predsa
len došlo, varnú dosku okamžite očistite,
pričom dodržiavajte príslušné pokyny
uvedené v tomto návode.
Ak je varná doska vybavená halogénovými
platničkami, nepozerajte sa na ne uprene.
Spotrebič sa nesmie zapínať
prostredníctvom externého časovača ani
samostatným diaľkovým ovládačom.

PRÍSLUŠENSTVO VARNEJ DOSKY
Ochranná detská mriežka AMH 122
Túto čast' príslušenstva môžete získat' prostredníctvom
Popredajného servisu ako čast' N° 4819 310 18436.
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY
Odporúčame vám vyčistit' varnú dosku po každom použití,
potom čo vychladla. Týmto predchádzate usádzaniu
nečistôt a uľahčujete čistenie.
Dôležité upozornenie: je zakázané používat' stroje, ktoré
na čistenie využívajú vodu pri vysokom tlaku alebo prístroje
generujúce prúd pary.
• Používajte čistú handričku, kuchynské utierky a tekutý
umývací prostriedok alebo špeciálny čistič na
sklokeramické varné dosky.
• Priškvarené nečistoty odstráňte príslušnou škrabkou
(ak je súčast'ou výbavy) a špeciálnymi výrobkami.
• Nenechávajte na doske zaschnút' zvyšky jedál.
• Cukor alebo jedlá s vysokým obsahom cukru
(karamelky, ovocné št'avy, lekvár a pod.), ktoré pri varení
vykypia z hrnca alebo prípadné škvrny od cukru, ktoré
vznikli pri varení, treba odstránit' okamžite použitím
škrabky.
• Nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá, spreje na
čistenie rúr alebo drôtenky na panvice.
Varnú plochu ošetrujte pravidelne značkovým ochranným
voskom určeným pre sklokeramické varné dosky.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
Varná plocha nefunguje
•

•
•
1.

2.

3.

Stlačili ste ovládacie tlačidlá podľa
pokynov v časti “Použitie varnej dosky” v
priloženom “Popise spotrebiča”?
Došlo k prerušeniu dodávky elektriny?
Osušili ste pozorne varnú dosku po jej
čistení?
Ak bola vybratá varná zóna a na displeji sa
zobrazí písmeno “F” alebo “ER” s
číslom, zavolajte servis.
- Nevolajte iba v prípade zobrazenia
“F03” alebo “ER03”, ktoré označujú
nesprávne očistenie zóny ovládacích
prvkov.
- Aby ste problém odstránili, postupujte
podľa pokynov v časti “Čistenie a údržba
sklokeramickej varnej dosky”.
Ak sa po zapnutí varnej dosky zobrazil na
displeji jeden z nasledujúcich kódov: F12,
F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5,
E6, E7, E9, zavolajte servis a oznámte
zobrazený kód.

Ak po intenzívnom používaní doska
nefunguje, znamená to, že teplota vnútri
varnej dosky je veľmi vysoká. Počkajte
niekoľko minút, kým doska vychladne. Na
displeji sa zobrazuje kód “F21”.

Dôležité upozornenie!
Ak po varení nedokážete sklokeramickú dosku
vypnút', okamžite vytiahnite zástrčku
elektrického napájacieho kábla z elektrickej
zásuvky.
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SERVIS
Ak je potrebná akákoľvek oprava, zavolajte
servisné stredisko uvedené v záručnom
liste.

Skôr ako zavoláte servis
1. Skúste problém vyriešit' samostatne (pozri
“Príručka na odstraňovanie problémov”).
2. Vypnite spotrebič a znovu ho zapnite, aby
ste sa presvedčili, či sa problém zopakuje.

Nedodržanie týchto pokynov môže ohrozit'
bezpečnost' a kvalitu výrobku.

Ak po predchádzajúcom preskúšaní
porucha pretrváva, spojte sa s najbližším
Servisom.
Nahláste tieto údaje:
• krátky popis poruchy,
• typ a presný model spotrebičov,
• servisné číslo (číslo uvedené po slove
SERVICE na typovom štítku) umiestnené na
spodnej strane varnej dosky alebo na Popise
spotrebiča. Servisné číslo sa uvádza aj na
záručnom liste,
• Vašu úplnú adresu a telefónne číslo.
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