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NÁVOD NA POUŽITIE VARNEJ DOSKY
1.

Varná platňa Ø 145

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalu

2.

Sálavá varná zóna Ø 210

•

3.

Varná platňa Ø 145

4.

Varná platňa Ø 180

5.

Kontrolky zvyškového tepla

6.

Ovládací gombík pravej zadnej
varnej zóny

7.

Ovládací gombík ľavej zadnej
varnej zóny

8.

Ovládací gombík ľavej prednej
varnej zóny

Úspora energie

Starostlivost' a údržba

•

Ovládací gombík pravej prednej
varnej zóny

•
•

Dôležité upozornenie: je
zakázané používat' stroje, ktoré na čistenie využívajú
vodu pri vysokom tlaku alebo prístroje generujúce prúd
pary.
•
Dosku čistite po každom použití, nechajte ju
predtým vychladnút'. Takto predídete
nahromadeniu nečistôt a čistenie bude
jednoduchšie.
•
Používajte čistú handričku, papierové kuchynské
utierky a šetrný umývací prostiredok na riad alebo
špecifické výrobky určené na čistenie
sklokeramickej varnej dosky.
•
Priškvarené nečistoty odstráňte príslušnou
škrabkou (ak je súčast'ou výbavy) a špeciálnymi
výrobkami.
•
Nenechávajte na doske zaschnút' zvyšky jedál.
•
Nepoužívajte abrazívne a korozívnea výrobky na
báze chlóru, spreje na čistenie rúr a kovové
drôtenky.
•
Odporúčame pravidelné čistenie varnej dosky
použitím špeciálnych výrobkov, ktoré dostanete na
trhu, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu.

9.

•

•
•

Aby ste varnú plochu zapli, otočte ovládací gombík
(gombíky) v smere otáčania hodinových ručičiek
do polohy požadovaného výkonu.
Aby ste varnú plochu vypli, vrát'te ovládací gombík
(gombíky) do polohy “0”.
Varná doska je vybavená 4 svetelnými kontrolkami
indikujúcimi, že varné zóny sú horúce.
Tieto kontrolky sa rozsvietia ihneď potom, čo varné
zóny dosiahnu vysokú teplotu.

•

Tieto svetelné kontrolky zostanú svietit' aj po
vypnutí príslušnej varnej zóny a vypnú sa až keď
teplota varnej zóny už nie je nebezpečná.
Dôležité upozornenie:
Aby ste predišli trvalému poškodeniu
sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:
- Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché.
- Kovové nádoby s emailovým dnom.

ROZMERY VARNEJ DOSKY A PRACOVNEJ PLOCHY (mm)
Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom
štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo
Vašej domácnosti. Technické údaje sú uvedené
na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na okraji
dosky a sú uvedené aj dolu v texte:

Siet'ové napätie

Likvidácia elektrospotrebičov
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Vodiče
(počet a hrúbka)

230 V ~

3 X 2,5 mm2

230 V 3 ~ +

4 X 1,5 mm2

400 V 3N ~ +

5 X 1,5 mm2

400 V 2N ~ +

4 X 1,5 mm2

•

•
•
•
•
•
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Spotrebiče sú vyrobené z recyklovateľných
materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič odovzdat'
do zberu, musí byt' likvidovaný v súlade s platnými
normami o likvidácii odpadu. Odrežte prívodné
šnúry, aby spotrebiče nebolo možné pripojit' ku
sieti.
Používajte hrnce a panvice s priemerom rovným
alebo o niečo väčším ako je priemer varnej zóny.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia
pokrievkami.
Varte zeleninu, zemiaky a pod. v malom množstve
vody, aby ste skrátili dobu varenia.
Použitím tlakového hrnca môžte ešte viac znížit'
spotrebu energie a skrátit' dobu varenia.

UPOZORNENIA

•

ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Celý obal sa môže recyklovat', ako to potvrdzuje
symbol recyklácie
.
Časti obalu preto nevyhadzujte, ale likvidujte ich v
súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

V prípade, že sa sklokeramická doska rozbila
alebo sa na nej objavila prasklina, nepoužívajte ju
a ihneď zavolajte servis.
Ak je doska vybavená halogénovými platničkami,
nepozerajte sa uprene na žiarovky.
Varná doska bola navrhnutá ako spotrebič pre
domácnost', na prípravu jedál. Každé iné použitie
je zakázané. Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednost' za škody spôsobené neprimeraným
používaním alebo nesprávnym nastavením
ovládacích prvkov.
Varnú dosku nevystavujte atmosferickým vplyvom.
Prípadné opravy alebo zásahy musí vykonat'
výhradne autorizovaný technik.
Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými čast'ami
tela a používania rúry, ak ste naboso.
Nedovoľte det'om, aby sa dotýkali:
- varnej dosky všeobecne, aby ste predišli
poraneniu.
Varná doska počas činnosti alebo ihneď po
vypnutí dosahuje veľmi vysokú teplotu;
- - obalov (vrecká, polystyrén, kovové časti atď.);
- varnej dosky, ktorú ste vyradili z kuchyne.
Presvedčte sa, či elektrické káble alebo iné
elektrické spotrebiče v blízkosti varnej dosky
nemôžu príst' do styku s horúcimi čast'ami
samotnej varnej dosky.
Dohliadajte na varenie, ak používate veľa tuku
alebo oleja. Olej a tuk by sa mohli prehriat' a
vznietit' sa!
Nepoužívajte varnú dosku ako odložnú alebo
pracovnú plochu.
Vyhýbajte sa zapnutiu platní/varných zón bez
varnej nádoby na nich.
Neklaďte plastové nádoby, alobal, utierky, papier a
pod. na varné platničky/zóny, ak sú ešte teplé.
Varná doska je vybavená varnými platničkami/
zónami s rôznym priemerom. Používajte varné
nádoby s priemerom dna, ktorý zodpovedá alebo
je o málo väčší ako priemer platničky/varnej zóny.

Aby Vám Vaša varná doska slúžila k plnej spokojnosti, prečítajte si pozorne celý tento návod
a odložte ho pre budúce použitie.

PRED POUŽITÍM VARNEJ DOSKY
Pred prvým použitím odstráňte:
- nálepky umietnené na varnej doske;
- ochranné papierové časti a ochrannú fóliu;
- skontrolujte, či sa varná doska počas prepravy
nepoškodila. Ak máte pochybnosti, zavolajte
prevádzku servisu.

PRÍSLUŠENSTVO
Ochrana detí AMH 122
Túto pomôcku môžete vyžiadat' v
prevádzke servisu pod kódom
4819 310 18436 alebo u Vášho
predajcu, ako položku č. 017124.

Vysúvacie ovládacie gombíky (v závislosti od
modelu)
•
•

Špeciálne zariadenie umožňuje nadvihnút'
ovládacie gombíky o približne 1 cm, čo umožňuje
vyčistenie varných zón pod nimi.
Po čistení vrát'te ovládací gombík do pôvodnej
polohy.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
Varná doska nefunguje:
- Skontrolujte, či je elektrická siet' pod napätím.
- Vypnite a znovu zapnite varnú dosku,
skontrolujte, či sa problém neodstránil.
- Skontrolujte, či ovládací gombík nie je v polohe
“0”.
Otočte ovládací gombík do polohy “Off” na
niekoľko minút a potom znovu do polohy “On”.

Varná doska sa nevypne:
- okamžite odpojte varnú dosku od elektrickej siete
vytiahnutím zástrčky prívodného kábla.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

SERVIS

•

Skôr ako zavoláte servis:
•
Skontrolujte, či problém neviete vyriešit' sami na
základe bodov popísaných v kapitole “Príručka na
odstraňovanie problémov”.
Ak po horeuvedených kontrolách porucha
pretrváva, zavolajte najbližšiu prevádzku servisu.
Vždy uveďte:
•
krátky popis poruchy;
•
typ a presný model varnej dosky;

servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE
na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej
strane varnej dosky). servisné číslo je uvedené aj
na záručnom liste;
•
Vašu úplnú adresu;
•
Vaše telefónne číslo.
V prípade, že je potrebná oprava, obrát'te sa na
autorizovanú prevádzku servisu (záruka, že budú
použité originálne náhradné diely a oprava bude
vykonaná správne).
Nedodržanie týchto pokynov môže ohrozit'
bezpečnost' a kvalitu výrobku.

Prehlásenie o zhode
•
•

•

Táto varná doska môže príst' do kontaktu s
potravinami a vyhovuje Vyhláške EHS 89/109.
Uvedená varná doska (Trieda Y) bola navrhnutá
výhradne na prípravu jedál. Akékoľvek iné
používanie (ako napríklad na vykurovanie
miestnosti) je nevhodné a nebezpečné.
Uvedená varná doska bola navrhnutá, vyrobená a

uvedená na trh v súlade s:
- bezpečnostnými ustanoveniami “Nízkonapät'ovej”
vyhlášky EHS 73/23;
- ochrannými požiadavkami Vyhlášky EHS “EMC”
89/336;
- požiadavkami Vyhlášky EHS 93/68.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické úpravy
výrobku.

INŠTALÁCIA
Odporúčania
Dôležité upozornenie: akýkoľvek úkon pri inštalácii
alebo údržbe vykonávajte iba ak je varná doska
odpojená od elektrickej siete.
•
Elektrické zapojenie sa musí vykonat' pred
zapojením spotrebiča do siete.
•
Inštaláciu musí vykonat' zaškolený technik, v
súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými
normami STN.
•
Po vybalení varnej dosky skontrolujte, či sa
spotrebič pri preprave nepoškodil. Ak máte
pochybnosti, zavolajte predajcu, alebo
najbližšiu prevádzku servisu.

Príprava skrinky, kde má byt' rúra vstavaná
•

Všetky výrezy na pracovnej ploche vykonajte pred
vložením spotrebiča. Pozorne odstráňte všetky
kúsky dreva a piliny, pretože môžu prekážat'
správnej činnosti spotrebiča.
Upozornenie: pri inštalácii varnej plochy na povrch,
ktorý je z iného materiálu ako drevo (mramor, plast,
keramika, prírodný kameň a pod.) pamätajte, že musíte
vyžiadat' upevňovacie konzoly (obr. 2) v prevádzke
servisu ako položku s kódom 4819 404 78697.
•
Varnú dosku môžete upevnit' na pracovnú plochu s
hrúbkou min. 20 až max. 50 mm.
•
Vo vzdialenosti minimálne 90 mm od dna dosky
vložte oddeľovací panel, aby sa znemožnil prístup
užívateľa k doske.
•
Ak má byt' varná doska nainštalovaná nad rúrou,
uvedená rúra musí byt' našej výroby a musí byt'
vybavená chladiacim systémom.
•
Medzi varnú dosku a rúru neumiestňujte žiadne
prvky (napr. priečky, izolanty a pod.).
•
Ak bude varná doska nainštalovaná vedľa stĺpcovej
kuchynskej jednotky, nechajte medzi jednotkou a
okrajom varnej dosky voľný priestor aspoň 100 mm.
•
V pracovnej ploche vyrežte otvor s uvedenými
rozmermi.
•
Odporúčame Vám utesnit' vnútorný okraj pracovnej
plochy tmelom na drevo alebo silikónom.
•
Upevnite na varnú dosku dodávané tesnenie
(ak ešte nie je namontované) po pozornom očistení
styčných plôch.

Sklokeramická varná doska
Dôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky
odstráňte ochrannú fóliu.
Presvedčte sa, či bol otvor v pracovnej ploche vyrezaný
podľa rozmerov uvedených na obrázku, dodržiavajte
tolerancie.
Pri inštalácii varnej dosky ju nevtláčajte silou do otvoru
v pracovnej ploche. Sklokeramická varná doska by
mohla namáhaním prasknút' (aj o nejaký čas)!

•
1.

2.

•

1.
2.
3.

Ak je pracovná plocha drevená, použite pri
inštalácii príslušné dodávané svorky a skrutky.
Upevnite svorky (A) (obr. 1) pomocou príslušných
dodávaných skrutiek (B) (obr. 1) ako je zobrazené,
dodržiavajte uvedené vzdialenosti.
Pripevnite varnú dosku k pracovnej ploche.
Ak je pracovná plocha z mramoru, plastu,
keramiky, prírodného kameňa a pod., musíte
varnú dosku upevnit' špeciálnymi konzolami (C)
(obr. 2).
Nainštalujte varnú dosku v otvore v pracovnej ploche
(obr. 1).
Upevnite 4 konzoly (C) spôsobom zobrazeným na
obr. 2, v závislosti od hrúbky pracovnej plochy.
Upevnite 4 skrutky (D) v miestach (E) (obr. 2).

Obr. 1

Elektrické zapojenie
•
•
•
•
•
•
•

Podľa noriem STN je uzemnenie spotrebiča
povinné.
Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonat'
zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a
podľa platných noriem STN.
Pracovník, ktorý vykonal inštaláciu, je zodpovedný
za správne zapojenie spotrebiča do elektrickej
siete a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
Prívodný elektrický kábel musí byt' dostatočne dlhý,
aby bolo možné zapojit' spotrebič vstavaný v
skrinke, ku elektrickej sieti.
Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí
byt' pri inštalácii použitý dvojpólový vypínač so
vzdialenost'ou kontaktov aspoň 3 mm.
Nepoužívajte rozdvojky a predlžovacie káble.
Po inštalácii spotrebiča musia byt' všetky elektrické
časti nedostupné.

Zapojenie do elektrickej siete
Poznámka: žlto-zelený vodič musí byt' zapojený k
skrutke označenej symbolom
.
•
Odstráňte vonkajšiu izoláciu prívodného kábla (G)
v dĺžke približne 70 mm.
•
Odstráňte ochrannú izoláciu vodičov v dĺžke
približne 10 mm. Vsuňte kábel (G) do otvoru krytu
(F).
•
Vsuňte prívodný elektrický kábel do svorky a
zapojte vodiče ku svorkovnici, podľa označení na
schéme vytlačenej na kryte.
•
Napnite prívodný elektrický kábel (G) pomocou
svorky.
•
Namontujte spät' a upevnite ochranný kryt (F).
•
Ukončte elektrické zapojenie, nainštalujte varnú
dosku zhora a zablokujte ju pomocou
upevňovacích svoriek, ako je zobrazené na
obrázku.

Obr. 2

Obr. 3

