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PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY
• Zajistěte, aby spotřebič instaloval a připojil
k elektrické síti kvalifikovaný technik v
souladu s pokyny výrobce a podle místních
předpisů.
• Nerezový povrch čistěte speciálními
prostředky, které zakoupíte v obchodě.
Odstraňte také všechny štítky umístěné na
horní části varné desky.

• Chcete-li být se zakoupenou varnou deskou
opravdu spokojeni, přečtěte si prosím tyto
pokyny a uschovejte je pro další použití.
• Obalový materiál (plastové sáčky, kousky
polystyrenu apod.) uschovejte mimo dosah
dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.
• Zkontrolujte, zda varná deska nebyla při
přepravě poškozena.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo na dokumentech
přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro
odstraňování odpadu.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci
tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním
úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu
nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

1. Obal
Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen
recyklačním symbolem
, který znamená, že
tento materiál musí být dopraven do místní
sběrny odpadů.
2. Výrobek
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku.

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
• Tento spotřebič je určen výlučně k vaření
jídel v domácnosti. Nikdy nepoužívejte
tento spotřebič jako topné zařízení k
vytápění nebo ohřevu místnosti.
• Spotřebič není zkonstruován k zapnutí
pomocí vnějšího časovače nebo
samostatného systému dálkového ovládání.

• Před jakoukoli údržbou nebo čištěním
odpojte varnou desku od přívodu
elektrického proudu
• Při delším provozu může být nutné větrat i
jiným způsobem (otevřením okna nebo
zvýšením výkonu digestoře).
• Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči
přibližovaly, je-li v chodu.
• Po použití zkontrolujte, zda jsou ovladače v
nulové poloze.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je na začátku nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat,
a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem
nehrály.

Prohlášení o souladu s předpisy
• Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán
na trh v souladu s
- bezpečnostními požadavky směrnice EHS pro
nízké napětí 2006/95/ES (nahrazující směrnici
73/23/EHS a její další znění);
- požadavky na ochranu podle směrnice “EMC”
2004/108/ES.
• Tento spotřebič může přijít do styku s
potravinami a odpovídá nařízení EHS (ES) č.
1935/2004.
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JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE
• Tato varná deska je vybavena plotýnkami různého průměru.
Používejte nádoby s průměrem dna stejným jako je průměr
varné plotýnky, nebo jen nepatrně větší.
• Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
• Není-li na plotýnce postavená nádoba, nezapínejte ji.
• Vařte pokud možno s pokličkou.
• Zeleninu, brambory apod. vařte jen v malém množství vody,
abyste zkrátili dobu jejich přípravy.
• Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Důležité upozornění: K čištění varné desky nikdy
nepoužívejte tlakové nebo parní čisticí přístroje

Čištění varné desky
• Dříve než se pustíte do čištění varné desky, odpojte ji od
sítě a počkejte, až vychladne.
• Otřete ji hadříkem namočeným v horké mýdlové vodě nebo
ve vodě s tekutým čisticím prostředkem.
• Nepoužívejte agresivní prostředky nebo prostředky s
drsnými částicemi, chlorové výrobky nebo drátěnky.
• Na varné desce nenechávejte kyselé ani zásadité látky, jako
ocet, sůl nebo citronový džus apod.

Nerezový povrch
• Čistěte ho speciálními prostředky, které zakoupíte v obchodě.
Jestliže varnou desku neustále používáte, může se vlivem
vysoké teploty změnit barva plotýnek.

Čištění elektrických varných plotýnek
Elektrické plotýnky se musí čistit, když jsou vlažné.
Otřete je hadříkem namočeným v solném roztoku a vyleštěte
je hadříkem napuštěným olejem.

JAK ODSTRANIT PORUCHU
Varná deska nefunguje:
• Zkontrolujte, zda je připojena k síti
• Nastavte ovladač na “0”, pak varnou desku
znovu zapněte a zkontrolujte, zda porucha
nezmizela

Varná deska nejde vypnout:
• okamžitě odpojte varnou desku vytažením
síťového kabelu ze zásuvky.
• V případě přímého připojení kotle k elektrické
síti okamžitě desku odpojte v pojistkové
skříňce.
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SERVIS
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na
autorizovaný servis, jak je uvedeno v záručním
listě.
V případě, že by zákrok nebo opravu provedl
technik bez oprávnění, což by se nemělo stát,
vždy žádejte potvrzení o provedené práci a trvejte
na použití originálních náhradních dílů.
Nedodržení výše uvedených pokynů může mít
za následek ohrožení bezpečnosti a kvality
spotřebiče.

Než se spojíte se servisem:
1. Varnou desku opět zapněte a sledujte, zda se
porucha znovu objevila.
2. Pokud porucha trvá, zavolejte do servisu.
Sdělte následující údaje:
• druh poruchy;
• model varné desky;
• servisní číslo (t.j. číslo uvedené za slovem
SERVICE na typovém štítku pod varnou
deskou a na záručním listě);
• svoji úplnou adresu a telefonní číslo;
• své telefonní číslo s předvolbou.

INSTALACE
Technické informace pro montéra
Tuto varnou desku můžete zapustit do pracovní desky
silné 20 až 50 mm.
Jestliže pod pracovním panelem není umístěný jiný
spotřebič, vložte pod varnou desku oddělovací panel,
který musí být ve vzdálenosti nejméně 90 mm od spodní
strany varné desky.
• Jestliže je u varné desky umístěn vysoký kus nábytku,
musí být mezi ním a okrajem varné desky mezera
nejméně 100 mm.

Instalace varné desky
• Vyčistěte varnou desku tak, jak je ukázáno na obrázku,
a nasaďte na ni přiložené těsnění (pokud již není
nasazeno).
A - Jestliže je pracovní deska dřevěná, použijte přiložené
pružinové úchytky.
1. 4 pružné úchytky
zasaďte do příslušných lůžek pod
skříňkou.
2. V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených
v přiloženém stručném návodu k výrobku.
3. Varnou desku zasaďte do pracovní desky.
B - Je-li pracovní deska vyrobena z mramoru nebo jiných
materiálů (plasty, keramika nebo kámen), připevněte
varnou desku pomocí držáků
, které lze objednat v
servisu (kód 4819 310 18528).
1. Svorky vyrovnejte s příslušnými otvory a upevněte je pomocí
šroubů.
2. V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených
v přiloženém stručném návodu k výrobku.
3. Varnou desku zasaďte do pracovní desky.
• Je-li varná deska zabalena do ochranné fólie,
nezapomeňte ji před instalací odstranit.
• Instalace musí splňovat podmínky místních
bezpečnostních předpisů.
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INSTALACE
Připojení k elektrické síti
• Elektrická připojení musí odpovídat platným místním
předpisům.
• Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém
štítku.
• Řádné uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob
nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé
nedodržením těchto pokynů.
• Při instalaci varné desky použijte jednopólový spínač s
minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
• Po provedení instalace musí být elektrické prvky
spotřebiče nepřístupné.
• K elektrickému připojení použijte kabel H05RR-F.
(viz tabulku ve stručném návodu k výrobku).
• Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl
spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
• Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty
pro uživatele volně přístupné.

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY S BOČNÍM
OVLÁDÁNÍM
Připojení ke svorkovnici
1. Otevřete kryt svorkovnice a podle obrázku uvolněte šroub
vhodným nástrojem
2. Vytáhněte kabel asi na 70 mm.
3. Stáhněte vnitřní kabely asi na 10 mm, uvolněte šroub
kabelové svorky
a zasuňte kabel do kabelové svorky.
• Svorkovnice má 4 svorky:
1-2 vzájemně propojené (vedení)
3 (nulový vodič)
4 (uzemnění): označeno symbolem
.
4. Kabel připojte ke svorkovnici podle pokynů v
připojovacím schématu, který je vyražený na spodku
varné desky. Utáhněte kabelovou svorku a zavřete kryt.
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