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Sklokeramická varná deska je určena pro použití 
v domácnosti.

Obaly našich výrobků jsou vyrobeny z recyklovatelných 
ekologických materiálů, které jsou likvidovány jako odpad nebo 
spáleny bez negativního vlivu na životní prostředí.

Návod k použití je určen pro uživatele výrobku. Obsahuje 
technický popis výrobku a návod k jeho používání. Je sestaven 
pro různé typy tohoto zařízení, a proto všechny zde popsané 
funkce se nemusejí u vámi zakoupeného zařizení vyskytovat.

Zařízení musí být připojeno v souladu s instrukcemi, které jsou 
s ním dodávány a samozřejmě také v souladu s platnou 
legislativou a normami. Připojení smí provést pouze kvalifi kovaná 
osoba.

Informační štítek, který obsahuje základní informace o výrobku, 
je nalepen na spodní straně varné desky.

Pokud je sklokeramická deska vestavěna, může stát kuchyňská 
skříňka, která je vyšší než skříňka s varnou deskou, na jedné 
její straně za předpokladu, že na druhé straně varné desky je 
umístěna skříňka, která vyšší není.

Vážený zákazníku!Vážený zákazníku!

Návod k použitíNávod k použití

Návod k připojeníNávod k připojení

Informační štítekInformační štítek

Požární ochranaPožární ochrana
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• Instalaci zařízení do kuchyňské linky a jeho připojení k síti nebo k přívodu plynu smí provést 
pouze kvalifi kovaná odborně způsobilá osoba.   

•  Pokud je zařízení v provozu, nenechávejte malé děti bez dozoru. Riziko popálení a opaření!
•   Během vaření může dojít k rozstříkání tuku nebo oleje, který může na varné desce vzplanout.        

Existuje reálné riziko popálení a vzniku požáru. Nenechávejte vařič během provozu bez dozoru.
•   Nepoužívejte varnou desku k vytápění místnosti. Nepokládejte na ni prázdné hrnce.
•   Sklokeramická varná deska by se neměla používat jako pracovní deska. Ostré předměty ji 

mohou  poškrábat.
•   Není povoleno připravovat pokrmy v alobalu nebo v plastových nádobách. Nepokládejte na 

varnou desku alobal nebo plastové dózy.
•   Pokud je v blízkosti varné desky elektrická zásuvka, ujistěte se, že připojený kabel se nedotýká 

varné desky a nemůže dojít k roztavení jeho izolace a následnému zkratu.
•  Pod varnou deskou neskladujte žádné předměty, látky nebo materiály, které jsou citlivé na teplo 

(např. čisticí prostředky, spreje atd.). 
•   Nepoužívejte poškozenou sklokeramickou desku (poškrábanou nebo prasklou). Pokud se objeví 

viditelné praskliny, okamžitě odpojte sklokeramickou desku od sítě.
•   V případě poruchy zařízení  jej okamžitě odpojte od sítě a kontaktujte servis.
•   Pro čištění varné desky nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe. Mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem. 
•   Zařízení je vyrobeno v souladu s příslušnými platnými normami. Přesto doporučujeme, aby  

zařízení nebylo provozováno osobami  se  sníženými fyzikálními, motorickými nebo mentálními 
schopnostmi, nebo osobami bez odpovídající zkušenosti a znalostí bez dohledu kvalifi kovaného 
člověka. Stejná doporučení platí pro osoby, které ještě nedosáhly dospělého věku.

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího 
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a 
elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete 
zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak 

byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního 
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 
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A  ON/OFF senzor síťového přívodu
B  Bezpečnostní zámek zapnuto/vypnuto a čidlo dětské   

 pojistky
B1  Bezpečnostní zámek /LED dioda indikátoru dětské pojistky
C  Senzor nastavení časového spínače
D  Senzor posuvného ovládání
D1  LED indikátor posuvného ovládání
E  Senzor nastavení alarmu
F  ON/OFF senzor kruhu rozšířené plotýnky
G  Senzor volby plotýnky
G1  LED kontrolka kruhu rozšířené plotýnky
H  Indikátor výkonu/indikátor zbytkového tepla

1. Zadní levá plotýnka
2. Zadní pravá plotýnka
3. Přední levá plotýnka
4. Přední pravá plotýnka
5. Ovládací modul sporáku  
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střední výkon

  
plný výkon

Výkon posuvného ovládání

Vyčistěte sklokeramický povrch vlhkým hadříkem a prostředkem 
na ruční mytí nádobí. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s 
obsahem písku, které by mohly poškrábat povrch, ani drátěnku 
nebo odstraňovače skvrn.

• Nespouštějte varnou zónu, dokud na ni nepoložíte hrnec, a 
nikdy nepoužívejte varnou desku pro vytápění místnosti.

•   Ujistěte se, že povrch varné desky a dno hrnce jsou čisté a 
suché a že je mezi nimi umožněn dostatečný přenos tepla. 
Tím předejdete poškození topného povrchu desky. 

•   Jakýkoli tuk nebo olej na topných zónách může vzplanout. 
Proto buďte opatrní při používání těchto surovin při přípravě 
jídla (např. hranolky) a vždy dohlížejte na celý proces vaření.

•  Nikdy nepokládejte na varné zóny hrnec s vlhkým dnem nebo 
poklice se zkondenzovanou párou. Může dojít k poškození 
varných zón.

 •  Nikdy nenechávejte na varné zóně vystydnout hrnec, protože 
se pod ním začne tvořit vlhkost a ta může způsobit jeho korozi.

Důležitá upozornění týkající se sklokeramické varné desky
•   Varné zóny dosahují nastavené teploty velmi rychle. Přesto 

zůstává jejich okolí relativně chladné.
•   Deska je odolná vůči změnám teploty.
•   Deska je také odolná vůči nárazu. Hrnce na ni můžete tvrdě 

pokládat, aniž byste jí způsobili jakékoli poškození.
•   Sklokeramickou desku byste neměli používat jako pracovní 

desku. Ostré předměty ji mohou poškrábat.
•  Není povolena příprava pokrmů v alobalu nebo v plastových 

nádobách. Nepokládejte na varnou desku alobal nebo 
plastové dózy.

•   Nepoužívejte poškozenou sklokeramickou varnou desku. 
Pokud na desku dopadne předmět ostrou hranou, může 

Před prvním spuštěním 
zařízení
Před prvním spuštěním 
zařízení

Důležitá upozorněníDůležitá upozornění
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deska prasknout. Poškození se projeví ihned nebo po krátké 
chvíli. Pokud se objeví viditelné praskliny, okamžitě odpojte 
sklokeramickou desku od sítě.

•   Pokud se na horkou varnou desku vysype cukr nebo jídlo s 
obsahem cukru, okamžitě desku otřete.

Tipy pro používání varného nádobí
Používejte vysoce kvalitní nádobí s plochým a stabilním dnem.
•   Přenos tepla je nejlepší, když je průměr dna hrnce a varné 

zóny stejný a hrnec je postaven do jejího středu.
•   Pokud používáte nádobí z varného skla (Pyrex) nebo z 

porcelánu, dodržujte návod jeho výrobce.
•   Pokud používáte tlakový hrnec, nikdy jej nenechávejte bez 

dozoru, dokud není dosaženo potřebného tlaku. Varná zóna 
by měla být zpočátku nastavena na maximální výkon. S 
rostoucím tlakem v hrnci upravte výkon varné zóny pomocí 
příslušného tlačítka.

•   Vždy se ujistěte, že je v tlakovém hrnci nebo v jakémkoli jiném 
varném nádobí dostatek vody, protože při použití prázdného 
hrnce dojde k přehřátí, což bude mít za následek poškození 
hrnce a varné zóny.

•   Varné sklo (Pyrex) se speciálně upraveným povrchem je 
vhodné pro použití na varné desce, pokud jeho průměr 
odpovídá průměru varné zóny. Varné nádobí s větším 
průměrem může kvůli tepelnému namáhání prasknout.

•   Pokud používáte zvláštní nebo nekonvenční nádobí, dodržujte 
vždy instrukce výrobce.

• Pokud používáte hrnce se dnem z vysoce odrazných materiálů 
(lesklý kovový povrch) nebo hrnce s tenkým dnem, může 
se čas potřebný na vaření o několik minut (až 10 minut) 
prodloužit. Jestliže potřebujete uvařit větší množství jídla, 
doporučujeme použít hrnec s plochým černým dnem.

•   Nepoužívejte hliněné nádobí, mohlo by poškrábat varnou 
desku.

• Průměr dna hrnce by měl odpovídat průměru varné zóny.  
Pokud je průměr hrnce menší, dochází k tepelným únikům. 
Navíc může dojít k poškození varné zóny.

•   Kdykoli je to možné, používejte při vaření pokličky.
•  Velikost hrnce by měla odpovídat množství připravovaných 

pokrmů. Připravováním malého množství pokrmu ve velkém 
hrnci dochází k energetickým ztrátám.

•  Jídla, u nichž se předpokládá dlouhá doba přípravy, by se měla 
připravovat v tlakovém hrnci.

•   Různá zelenina, brambory atd. by se měly připravovat v 
malém množství vody. Přitom by na hrnci měla být těsně 
nasazena poklička. Po dosažení varu snižte výkon varné zóny 
tak, aby její výkon udržoval mírný var.

Varné nádobíVarné nádobí

Šetřete energiíŠetřete energií
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•  Varná deska je vybavena elektronickými senzory, které se aktivují, když se dotknete označeného 
povrchu konečkem prstu a držíte ho aspoň jednu vteřinu.

• Každý dotek senzoru je potvrzen zvukovým signálem.
• Nepokládejte na povrch senzoru žádné předměty, jinak byste mohli vyvolat chybový režim. 

Udržujte povrch senzoru vždy čistý,  bez špíny.

Je-li varná deska vypnutá, jsou vypnuté všechny plotýnky a je 
vypnutá také dioda LED indikátoru.
Varnou desku zapnete, když se aspoň na jednu sekundu 
dotknete ON/OFF senzoru (A). Varná deska se aktivuje a 
všechny displeje výkonu (H) indikují „0“ po dobu 10 sekund. 

 Následující nastavení se musí provést během dalších 
10 sekund, jinak se varná deska opět vypne.

Pokud jste zapnuli varnou desku ON/OFF senzorem (A), můžete 
během dalších 10 sekund zapnout jakoukoliv plotýnku. Chcete-li 
zapnout určitou plotýnku, dotkněte se senzoru (G). Indikátor výkonu 
zvolené plotýnky (H) bude blikat několik sekund.
•  Dotknete-li se jezdce (D), nastavíte úroveň výkonu 1-18. Při prvním 

dotyku se úroveň nastaví podle té části jezdce, které se dotknete. 
Vedle jezdce se podle nastavené úrovně rozsvítí kontrolní LED dioda. 
Podélným posouváním jezdce se mění nastavení úrovně výkonu. 
Posouváním směrem vpravo úroveň vzrůstá, zatímco posouváním 
vlevo klesá. Jakmile prst z jezdce sejmete, varný prostor zahájí činnost 
při té úrovni, která je nastavena. Při prvním dotyku jezdce zcela na 
jeho pravé straně (úroveň 18), aktivuje se automatické vaření (viz 
funkce rychlého ohřevu).

Změna nastavení výkonu plotýnky
•  Zvolte určitou plotýnku tím, že se dotknete senzoru (G). Indikátor 

výkonu zvolené plotýnky (H) bliká při zvolené hodnotě výkonu.
• Dotknutím nebo posunem podél posuvného senzoru změníte 

nastavení výkonu. 
• Když prst vzdálíte od posuvného senzoru, plotýnka se uvede v 
činnost při zvoleném výkonu.

Zapnutí varné deskyZapnutí varné desky

Zapnutí ploténekZapnutí plotének
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•  Musí se aktivovat zvolená plotýnka.
• Chcete-li zvolit určitou plotýnku, dotkněte se senzoru (G). 

Začne blikat indikátor výkonu.
• Dotekem posuvného senzoru (D) na počátku uveďte nastavení 

výkonu na hodnotu „00“. Krátké pípnutí potvrdí polohu OFF.

• Varnou desku vypnete dotekem ON/OFF senzoru (A). Ozve 
se pípnutí zvukového signálu a vypnou se všechny indikátory 
kromě indikátorů pro plotýnky, které jsou ještě horké a ukazují 
varovnou značku „H“ jako indikaci zbytkového tepla. 

• Vypnete-li varnou desku před koncem vaření, použijte 
zbytkové teplo a ušetřete tím elektrickou energii.

Aktivováním bezpečnostního uzamykacího systému se zabrání 
činnosti nebo používání varné oblasti. Zámek řídící jednotky tak 
působí jako dětská bezpečnostní pojistka.

Aktivace zámku řídící jednotky
•  Bezpečnostní zámek se aktivuje stisknutím čidla (B) na dobu 

asi tří sekund; potom se na několik sekund rozsvítí kontrolní 
LED dioda (B1).

• Bezpečnostní zámek lze aktivovat i když je varný panel 
vypnutý, nebo když je v činnosti.

• Bezpečnostní zámek zabraňuje aktivování všech čidel s 
výjimkou čidla pro vypínání hlavního spínače (A) a čidla 
bezpečnostního zámku (B).

• Hodláte-li aktivovat kterékoliv z čidel v době, kdy je řídící 
jednotka uzamčená, LED dioda indikující uzamčení se na 
několik sekund rozsvítí a zazní zvuková signalizace.

Deaktivace zámku řídící jednotky
•  Zámek se uvolní stisknutím čidla (B) na dobu tří sekund; 

uvolnění zámku se potom potvrdí zvukovým signálem. 
Signální LED dioda nad čidlem zhasne.

Při vypnutí aktivní plotýnky nebo při vypnutí celé varné desky 
se na indikátoru objeví „HI“ jako signál, že určitá „plotýnka je 
ještě horká“. Doba čitelného displeje je vypočtena ve vztahu k 
použitému zahřívacímu výkonu a k době, po kterou byla plotýnka 
aktivní před vypnutím.
Plotýnka může být v určitých případech ještě horká, i když 
zmizí varovný signál „HI“ (výpadek proudu nebo ponechají-li se 
jakékoliv teplotně citlivé předměty na plotýnce). Buďte opatrní, 
nebezpečí popálenin!

Vypnutí plotýnekVypnutí plotýnek

Vypnutí varné deskyVypnutí varné desky

Uzamčení řídící jednotky 
/ dětská bezpečnostní 
pojistka

Uzamčení řídící jednotky 
/ dětská bezpečnostní 
pojistka

Indikátory výkonu 
zbytkového tepla
Indikátory výkonu 
zbytkového tepla
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Je-li aktivován automatický varný režim, plotýnka bude v 
provozu při maximálním výkonu po omezenou dobu, a potom se 
automaticky přepne na sníženou úroveň výkonu, aby započala s 
vařením (viz schéma). Plotýnky lze zapnout při nastavení všech 
topných výkonů kromě nastavení „1““, kdy je výkon nastaven na 
maximum po celou dobu.

Automatický varný režim se aktivuje na jakékoliv nečinné 
plotýnce.
•  Zvolte určitou plotýnku – indikátor výkonu ukazuje blikající 

„00“.
• První dotek na posuvném senzoru (D) musí být zcela vpravo. 

Displej ukazuje nastavení výkonu na „18“ a desetinná tečka (•) 
signalizuje, že je zapnutý automatický varný režim.

• Dalším dotekem posuvného senzoru se zvolí požadovaný 
výkon pro vaření (17...1).

• Desetinná tečka je vidět po celou dobu automatického režimu.

Jakmile uplyne doba, která je uvedena na diagramu dole, funkce 
se vypne a desetinná tečka zmizí.
Automatický varný režim můžete kdykoliv vypnout tím, že 
nastavíte výkon na „0“.

Automatický varný režim Automatický varný režim 

Nastavení 
výkonu pro 
pokračování

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Varná doba 
pro maximální 
výkon 
(v sekundách)

60 80 120 165 200 250 280 320 360 410 200 80 100 160 160 160 165

Automatický rychlovarný režim je vhodný pro…
•  studené nádoby na počátku vaření, potom rychlý ohřev na 

vysoký varný výkon, a potom pokračování při sníženém 
výkonu, bez potřeby sledovat proces po celou dobu (například 
vaření dušeného hovězího masa).

Automatický rychlovarný režim není vhodný pro…
•  smažení, opékání nebo dušení, při kterém se má jídlo obracet, 

míchat nebo obecně sledovat;
• knedlíky nebo nudle, které vyžadují hodně tekutiny;
• jídla, která vyžadují dlouhý var v tlakovém hrnci.

9
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Varný výkona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maximální varná 
doba (v hodinách) 10 10 8 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Zapnutí
•  Kruh rozšířené plotýnky zapnete stisknutím senzoru (F) (bliká 

indikátor výkonu 1 - 18). Kontrolka (G1) vedle senzoru se 
rozsvítí.

• Zvolí se nastavení výkonu pro oba kruhy.

Vypnutí
•  Zvolte určitou plotýnku (indikátor výkonu ukazuje blikající 

„1–18“).
• Opakovaným stisknutím senzoru (F) vypněte kruh rozšířené 

plotýnky.

Ke zlepšení bezpečnosti provozu je Váš sporák vybaven 
spínacím systémem časového limitu, který omezuje dobu 
provozu pro každou plotýnku. Doba provozu se vypočte v 
souladu s poslední volbou nastavení výkonu určité plotýnky.
Jestliže se nastavení výkonu pro vaření nějakou dobu nezmění, 
plotýnka se automaticky vypne po určitém časovém období, 
které závisí na úrovni nastavení výkonu (vyšší varný výkon 
– kratší období) – viz diagram dole.

Kruh rozšířené plotýnky  Kruh rozšířené plotýnky  

Omezená doba provozuOmezená doba provozu

Zapnutí časového spínače
Použitím časového spínače se usnadní vaření tím, že se nastaví 
doba činnosti plotýnky.

•  Vyberte plotýnku, která se má ovládat časovým spínačem 
– nastavení výkonu bliká. Výkon má být předem nastaven, aby 
bylo vůbec možno časový spínač použít (viz odstavec „Zapnutí 
plotýnek“). 

• Zapněte časový spínač dotekem ON/OFF senzoru časového 
spínače (C). Na indikátoru se zobrazí tečka v levém horním 
rohu, bliká „ti“.

• Dotknete-li se jezdce (D), nastavíte požadovanou dobu 
vaření v rozmezí od 1 do 99 minut. Při prvním dotyku se 
doba nastaví podle té části jezdce, které se dotknete. Vedle 
jezdce se podle nastavené doby rozsvítí kontrolní LED dioda. 
Podélným posouváním jezdce se nastavení doby vaření mění 
v desetiminutových krocích. Podržíte-li chvíli prst na jednom 
místě jezdce, přepne se jezdec na jemné nastavování, což 
je provázeno zvukovým signálem. Podélným posouváním 
jezdce lze nastavit přesnou dobu. Posouváním vpravo 
se doba prodlužuje a posouváním vlevo zkracuje, vždy v 

Činnost časového 
spínače
Činnost časového 
spínače
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jednominutových krocích.
• Když prst oddálíte, časový spínač začne po několika 

sekundách odpočítávání. 
• Indikátor zobrazuje skutečné nastavení výkonu a tečka před 
číslicí indikuje, že časový spínač je zapnutý.

• Během vaření se na indikátoru objevuje přerušovaně po 
několika sekundách symbol „ti“. 

 Dobu provozu lze nastavit zvláště pro každou 
plotýnku.

Změna přednastavené doby vaření
•  Doba vaření se může změnit kdykoliv během provozu.
• Vyberte požadovanou plotýnku – přednastavený výkon bliká.
• Dotkněte se ON/OFF senzoru (C) časového spínače - 

indikátor zobrazí „ti“ a zbý vající doba vaření bliká.
• Posouváním jezdce v celém rozsahu se doba vaření mění v 

jednominutových krocích.
• Jakmile prst z jezdce sejmete, varný prostor zahájí činnost s 

nově nastavenou dobou vaření. 

Kontrola zbývající doby vaření
-  Vyberte plotýnku a stiskněte senzor časového spínače.
- Zbývající doba vaření se objeví po dobu několika sekund na 

indikátoru.

Vypnutí časového spínače
Během odpočítávání indikátor výkonu plotýnky po několika 
sekundách zobrazuje „ti“.
Když uplyne přednastavená doba, pípnutí signalizuje konec 
a plotýnka se vypne. Alarm vypněte dotykem senzoru vypnutí 
hodin (C) nebo senzoru upozornění (E), nebo se po určitém čase 
vypne sám.
 
Chcete-li vypnout časový spínač před uplynutím 
přednastaveného času:
•  Vyberte požadovanou plotýnku – přednastavený výkon bliká.
• Dotkněte se ON/OFF senzoru (C) časového spínače 

– indikátor zobrazí „ti“ a zbý vající doba vaření bliká.
• Stisknutím jezdce na jeho levém konci na dvě minuty 

se časovač a nastavení doby deaktivuje; na displeji se 
zobrazí “ti”. Nastavení doby může být také vráceno zpět v 
jednominutových úbytcích posouváním podél celé oblasti 
jezdce.

• Světlý bod v levé části displeje zhasne a časovač je 
deaktivovaný.

11
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•  Použití a nastavení je podobné jako u časovače; rozdíl je v 
tom, že se zde dotýkáte čidla pro zapnutí/vypnutí poplašného 
signálu (E).

• Poplašný signál může být nastaven i když je úroveň varného 
výkonu nastavena na „00“, nezávisle na všech varných 
prostorech.

• Časovač pro vypínání a poplašný signál nemohou být 
nastaveny současně pro stejný varný prostor ve stejnou dobu. 
Platí poslední nastavení.

• Je-li nastaven poplach, nesvítí bod na levé straně displeje 
úrovně výkonu, ale každých několik málo sekund se zobrazuje 
„to“.

• Jakmile časové nastavení vyprší, ozve se poplašný signál, 
avšak varný prostor se nevypne.

Použití alarmuPoužití alarmu
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Během záruční doby mohou jakékoli opravy provádět pouze servisní technici a servisní 
střediska autorizovaná výrobcem. 

Před začátkem oprav odpojte zařízení od sítě vyšroubováním pojistky nebo vypnutím hlavního jističe.

Neodborné zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné, může při nich dojít k úrazu elektrickým 
proudem, a proto se do nich nikdy sami nepouštějte. Takové práce přenechte odborníkovi!

V případě menších  poruch přístroje si nejdříve ověřte, jestli je nemůžete s pomocí našeho návodu 
odstranit sami.

Návštěva opraváře v záruční lhůtě není zdarma, jestliže
přístroj nefunguje v důsledku špatného zacházení nebo 
nesprávného použití. Nechávejte tento návod na snadno 
dostupném místě. Pokud budete prodávat tento spotřebič třetí 
osobě, měli byste k němu tento návod přiložit.

Dále následuje několik rad k odstranění poruch.

•  Jsou-li všechna nastavení výkonu na „00“, sporák se vypne po 
10 sekundách. 

• Je-li některý senzor aktivován déle než 10 sekund, sporák se 
vypne a je slyšet pípnutí; na indikátoru se objeví blikající „F0“. 

• Jestliže svítí znak “F1”, “F2”,”F3”, nebo “F4” senzory oznamují 
poruchu na elektronice.

• Jestliže se varná zóna během vaření vypne a svítí  “F5”, zóna 
byla přehřátá a  byla dočasně vypnuta z bezpečnostních 
důvodů (do pžehřátí může dojít z důvodu nevhodného použití 
varných nádob, respektive jejích umístění na varných zónách). 
Sporák můžete znovu zapnout po dostatečném vychladnutí.

• Je-li několik senzorů zakryto nějakým předmětem nebo je-li 
povrch senzoru zakryt rozlitou tekutinou, sporák se po nějaké 
době vypne automaticky sám.

• Jestli se vám zdá, že senzory neodpovídají nebo že zprávy 
o chybě nezmizí, odpojte sporák ze sítě na několik minut 
(odstraňte pojistku nebo vypněte hlavní jistič elektřiny), 
opětovně zapojte do sítě a zapněte hlavní vypínač senzoru.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Na 
jakékoli neodborné zásahy, nesprávné používání nebo připojení  
se nevztahuje záruka. V takovýchto případech bude náklady na 
opravu hradit uživatel.

DůležitéDůležité
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Ochlazený sklokeramický povrch očistěte po každém použití, 
po následném použití se může sebemenší nečistota připálit na 
horkou plotnu.
Pro pravidelnou údržbu sklokeramického povrchu používejte 
zvláštní čisticí prostředky, které na něm vytvoří ochranný povlak, 
chránící před ušpiněním.
Před každým použitím otřete sklokeramický povrch a dno 
nádoby, protože případné zbytky jídel, by mohly povrch 
poškrábat  (viz obrázek 1).
Pozor: drátky na nádobí, čisticí houbičky nebo hrubé prášky 
mohou povrch poškrábat. To platí také pro použití hrubých sprejů 
a nevhodných tekutých čistidel (viz obrázek 1 a  obrázek 2).
Signace se může při použití agresivních čistidel a hrubých  nebo 
poškozených spodních částí nádoby poškodit (viz obrázek 2).
Menší ušpinění odstraňte měkkým vlhkým hadříkem a potom 
povrch dosucha vytřete (viz obrázek 3).
Vápenaté skvrny odstraníte slabým roztokem octa, kterým 
však nesmíte utírat rám (jen u některých modelů), jelikož by 
mohl ztratit lesk. Nepoužívejte agresivní spreje a čistidla pro 
odstranění vápenatých skvrn (viz obrázek 3).
Hrubé ušpinění odstraníte speciálními prostředky pro čištění 
sklokeramického povrchu. Přitom se řiďte vždy návody výrobce 
čistidla.
Dávejte pozor, aby jste zbytky čistidla po použití vždy důkladně 
odstranili, jelikož mohou při ohřívání poškodit sklokeramický 
povrch (viz obrázek 3).
Zaschlé ušpinění se zbytky jídel odstraňte škrabkou na sklo.
Přitom musíte dávat pozor, aby rukojeť z umělé hmoty nepřišla 
do styku s horkou  varnou plotnou (viz obrázek 4).
Dávejte pozor při používání škrabky- nebezpečí poškození!
Cukr a cukernaté pokrmy mohou sklokeramický povrch trvale 
poškodit (viz obrázek 5), proto je musíte odstranit škrabkou, 
dokud je plotna ještě horká (viz obrázek 4).
Barevné změny sklokeramického povrchu nemají vliv na funkci 
a stabilitu sklokeramiky - vznikají po  použití nevhodné nádoby 
(s hliníkovým nebo měděným dnem) a dají se velmi  težce zcela 
odstranit.

Upozornění: Všechny zmíněné závady mají především 
vzhledový charakter a nemají bezprostředně vliv na činnost 
přístroje. Jejich odstranění není pod zárukou.

14

Čištění a údržba sklokeramického povrchu

obrázek 1

obrázek 3

obrázek 4

obrázek 5

obrázek 2



24
60

01

• Instalaci zařízení do kuchyňské pracovní desky a jeho připojení smí provést pouze adekvátně 
kvalifi kovaná osoba.

•  Dýha nebo jiný povrch kuchyňského nábytku, do kterého je deska vestavěna, by měla být 
opracována speciálním lepidlem odolným vůči teplu (100 °C). V opačném případě může dojít ke 
změně barvy nebo k deformaci nábytku.

•   Varná deska je určena pro vestavbu do pracovní desky umístěné na spodních kuchyňských 
skříňkách o šířce 600 mm a více.

•   Po instalaci by měly být dva upevňovací prvky, které se nacházejí na přední straně desky, volně 
přístupné zespoda.

•   Kuchyňské horní skříňky, které jsou závěsné nebo montované na stěnu, by měly být instalovány 
tak, aby nebránily manipulacím s nádobím na varné desce.

•   Vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří by neměla být menší, než je uvedeno v návodu pro 
digestoř. Minimální vzdálenost je 650 mm.

•   Vzdálenost mezi okrajem varné desky a přilehlou vysokou skříňkou by neměla být menší než 40 mm.
•   Použití dekorace z desek z masivního dřeva na stěně za pracovní deskou s vestavěnou varnou deskou 

je povoleno, pokud zůstane zachována stejná vzdálenost, jaká je uvedena na schématu instalace.
•   Minimální vzdálenost mezi okrajem varné desky a zadní stěnou je uvedena na schématu instalace.

Důležitá upozornění

Před zabudováním do kuchyňské linky je potřeba na spodní 
stranu sklokeramické varné desky nalepit pěnové těsnění, které je 
přiložené k spotřebiči (viz. obrázek). Zabudování bez těsnění není 
dovolené!

Těsnění je potřeba na spotřebič umístit následujícím 
způsobem:
- z těsnění je potřeba odstranit ochranou folii,
- těsnění poté nalepte na spodní stranu skla 2 do 3 mm od okraje 

(viz obrázek).Těsnění musí být nalepené po celém okraji skla a 
rozích se nesmí překrývat.

- Při lepení těsnění je třeba zabránit styk skla s jakýmkoliv ostrým 
předmětem.

POZNÁMKA!
Na některých spotřebičích je těsnění již namontováno.

Montáž pěnového těsněníMontáž pěnového těsnění
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*(…) – SVK7… - 750 mm

• Varné desky mohou být instalovány pouze do pracovních 
desek o tloušťce 30 až 50 mm.

•  Kuchyňská skříňka pod varnou deskou nesmí být vybavena 
zásuvkou (šuplíkem). Pokud je kuchyňská skříňka použita jako 
horizontální dělicí stěna, měla by být instalována do maximální 
výšky 60 mm pod pracovní desku. Prostor mezi skříňkou a 
varnou deskou musí být volný a do tohoto prostoru se nesmějí 
odkládat žádné předměty.

• Na zadní stěně nábytku musí být vyříznut otvor o šířce 
minimálně 175 mm podél celé kuchyňské skříňky.

•   Pouze typ EVP4, EVP2: Pod tuto desku lze instalovat troubu s 
chladicím větrákem.

Postup instalace
• Pracovní deska musí být zcela usazena na kuchyňské skříňce  

v horizontálním směru.
• Okraje po vyříznutí otvoru v desce by měly být patřičně 

ochráněny (upraveny).
• Připevněte upevňovací prvky pomocí dodaných šroubků (4x 

- SVK6…600 mm; 6x - SVK7…750 mm;)  do levé a pravé části 
pracovní desky a výřezu v pracovní desce.

• Připojte varnou desku k síti (viz návod pro připojení pracovní 
desky k síti).

• Vložte pracovní desku do výřezu v pracovní desce a pořádně 
zatlačte.

• K zašroubování upevňující sponky není dovolené používat 
šrouby delší než 6,5mm.

16

Rozměry pro vyříznutí  
otvoru do pracovní desky



24
60

01

• Zařízení smí připojit k síti jen kvalifi kovaný technik.
•   Ochrana elektrických spotřebičů musí být ve shodě se všemi příslušnými předpisy.
•   Připojovací svorky musejí být přístupné po otevření jejich krytu. 
•   Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na informačním štítku spotřebiče 

souhlasí s napětím v napájecí síti vaší domácnosti.
•   Informační štítek se základními technickými údaji je nalepen na spodní straně desky.
•   Elektrický obvod vaší domácnosti musí být vybaven vícepólovým jističem, který v případě 

potřeby oddělí zařízení od sítě. Tento jistič by měl mít mezi kontakty vzdálenost minimálně 3 mm. 
Vhodnými jističi jsou pojistky nebo jiné prvky proudové ochrany.

•  Připojení by mělo být vybráno podle možností domácí sítě s ohledem na příkon a domácí jističe.
•  Z důvodu požární ochrany smí být vedle místa, kde je varná deska instalována, postavena jen 

jedna skříňka, která je vyšší než pracovní deska.
•  Proudové vodiče a další části pod napětím musejí být odizolovány tak, aby nemohlo dojít k 

přímému kontaktu.

POZOR!
•   Před jakoukoli manipulací se spotřebičem (která se liší od běžného používání) ho odpojte od 

sítě. Spotřebič by měl být připojen podle následujícího schématu v závislosti na napětí v síti. 
Zemnicí vodič připojte ke svorce se symbolem uzemnění.

• Napájecí vodič musí být pevně uchycen do svorky, která brání jeho náhodnému vytažení.
•   Po připojení spotřebiče zapněte všechny varné zóny na dobu asi 3 minut; zkontrolujete tím jejich 

správnou funkčnost.

Důležitá upozornění
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• Nesprávné připojení může způsobit poškození zařízení a 
ztrátu záruky.

•   Před připojením  zařízení se ujistěte, že napětí uvedené 
na informačním štítku je shodné s napětím v napájecí síti. 
Přípojné napětí (230 V přes N) by měl ověřit kvalifi kovaný 
technik za použití odpovídajícího měřicího zařízení.

•   Připojovací kabel na zadní straně zařízení by měl být veden 
takovým způsobem, aby se nedotýkal zadní stěny zařízení, 
protože ta je během provozu horká.

UPOZORNĚNÍ:
Spojovací mosty jsou již nainstalovány na patřičných místech na 
svorkách. Šroubky na svorkách jsou povolené, což znamená, že 
je nelze již dál povolovat. Při utahování šroubků můžete ucítit 
jemné cvaknutí; to je signál, že je šroubek úplně dotažen. 

Pro připojení lze použít následující typy vodičů:
•   Typ H05 RR-F 4x1,5 gumový připojovací kabel se 

zelenožlutým ochranným vodičem.
•   Typ H05 VV-F 4x1,5 připojovací kabel s PCV izolací a 

zelenožlutým ochranným vodičem, popř. jiný kabel stejné nebo 
vyšší třídy.

Schéma připojeníSchéma připojení

18



VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA JAKÉKOLI ZMĚNY, KTERÉ 
NEOVLIVNÍ FUNKČNOST ZAŘÍZENÍ.

24
60

01

Informační štítek

A  Sériové číslo
B  Kód
C  Model
D  Typ
E  Obchodní značka
F  Technické informace
G  Symboly a informace o shodě výrobku
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