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PØED POUITÍM VARNÉ DESKY
Tyto pokyny platí jen pro ty zemì, jejich
zkratky jsou uvedeny na zadní stranì pøebalu
návodu k pouití a na spotøebièi.
 Chcete-li být se zakoupenou varnou
deskou opravdu spokojeni, pøeètìte si
laskavì tyto pokyny a uschovejte je
pro dalí pouití.

 Obalový materiál (plastové sáèky, kousky
polystyrenu apod.) uschovejte mimo dosah
dìtí - mohly by pro nì být nebezpeèné.
 Ovìøte si, zda varná deska nebyla pøi
pøepravì pokozena.
 Ovìøte si, zda instalaci a plynové/elektrické
pøipojení k síti provedl kvalifikovaný
technik podle pokynù výrobce a v souladu
s místními bezpeènostními pøedpisy.

RADY K OCHRANÌ IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
1. Obal
Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je
oznaèen recyklaèním symbolem
, který
znamená, e tento materiál musí být dopraven
do místní sbìrny odpadù.
2. Výrobek
Pracovní deska je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pokud se rozhodnete ji zlikvidovat,
øiïte se místními platnými pøedpisy o
odstraòování odpadu. Pøed odstranìním
odøíznìte pøívodní kabel, aby nemohla být opìt
uvedena do provozu.

VEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ
 Pøed kadým èitìním nebo údrbou
odpojte varnou desku od pøívodu
elektrického proudu.
 Pøi pouívání plynového spotøebièe se
místnost zahøívá a vlhne. Ovìøte si, zda je
místnost dobøe vìtraná, nebo instalujte
odsávací digestoø s venkovním vývodem.
 Pøi delím provozu mùe být nutné vìtrat i
jiným zpùsobem (otevøením okna nebo
zvýením výkonu digestoøe).
 Nedovolte dìtem, aby se k varné desce
pøibliovaly, jestlie je jetì v chodu,
nebo jste ji právì vypnuli.
 Po pouití zkontrolujte, zda jsou ovladaèe
v poloze (Vyp), a zavøete hlavní ventil
pøívodu plynu nebo ventil plynové bomby.
 Pozor: víko (je-li jím model vybaven)
mùe pøi pøehøátí prasknout. Pøed
pøiklopením se pøesvìdète, zda jsou
vechny hoøáky vypnuté.
 Upozornìní: Malé dìti by se pøi høe s
ochrannými gumovými noièkami na
møíkách mohly udusit.
Po vyèitìní møíek zkontrolujte, zda jsou
správnì nasazeny.

Prohláení o souladu s
pøedpisy
 Tento spotøebiè byl navren, vyroben a
dodán na trh v souladu:
- s bezpeènostními poadavky smìrnice
Plyn 90/396/EHS;
- s bezpeènostními poadavky smìrnice
Nízké napìtí è. 73/23/EHS;
- s poadavky na ochranu podle smìrnice
EMC è. 89/336/EHS;
- s poadavky smìrnice è. 93/68/EHS.
 Tato varná deska mùe být ve styku s
potravinami a odpovídá smìrnici EHS.
 Tato varná deska (tøída 3) je urèena
výhradnì pro vaøení. Jakýkoli jiný zpùsob
pouití (napø. pro vyhøívání místnosti) je
nevhodný a nebezpeèný.
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JAK SNÍIT SPOTØEBU ENERGIE
 Varná deska je vybavena hoøáky a/nebo plotýnkami
rùzných prùmìrù. Pouívejte nádoby s prùmìrem dna
stejným jako je prùmìr hoøákù a varné zóny nebo jen
nepatrnì vìtí.
 Pouívejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
 Hrnce a pánve nesmí pøesahovat ovládací panel.

Hoøák

Prùmìr nádoby

Velký (9,1 cm)
Støední (6,4 cm)
Malý (4,5 cm)
Trojitá koruna (12 cm)
Pánev na ryby (23 cm x 4,5 cm)

24 a 26 cm
16 a 22 cm
8 a 14 cm
24 a 26 cm
16 a 35 cm

 Vaøte pokud mono s poklièkou.
 Zeleninu, brambory apod. vaøte jen v malém mnoství
vody, abyste zkrátili dobu jejich pøípravy.
 Jetì více energie a èasu vám uetøí tlakový hrnec.
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PÉÈE A ÚDRBA
Èitìní povrchu varné desky, møíek a
ovládacího panelu

 Døíve ne se pustíte do èitìní varné desky, odpojte
ji od sítì a poèkejte, a vychladne.
 Otøete ji hadøíkem namoèeným v horké mýdlové vodì
nebo ve vodì s tekutým èisticím prostøedkem.
 Nepouívejte agresivní prostøedky nebo prostøedky s
drsnými èásticemi, chlorové výrobky nebo drátìnky.
 Nepouívejte pøístroje k èitìní párou.
 Nepouívejte hoølavé výrobky.
 Na varné desce nenechávejte kyselé ani zásadité látky,
jako ocet, sùl, citronovou t'ávu apod.
Nerezový povrch
 Èistìte ho speciálními prostøedky, které zakoupíte v
obchodì.
Poznámka: Jestlie varnou desku pouíváte
nepøetritì, mùe se vlivem vysoké teploty plamenù
zmìnit barva povrchu v okolí hoøákù.

Èitìní hoøákù

1. Nadzdvihnìte kryt a odstraòte ho.
2. Vytáhnìte hoøák z lùka smìrem nahoru.
3. Namoète hoøák a kryt do horké vody s èisticím
prostøedkem. (Nemyjte je v myèce).
4. Opláchnìte a peèlivì vysute.
5. Zkontrolujte, zda není ádný otvor ucpaný.
6. Hoøák i kryt vrat'te zpìt.
Poznámka: jsou-li hoøáky vytaené ven, nepouívejte
elektrické zapalovací zaøízení, mohlo by se pokodit.

Èitìní elektrických varných plotýnek

Elektrické plotýnky se musí èistit, kdy jsou vlané.
Otøete je hadøíkem namoèeným v roztoku vody se solí a
vyletìte je hadøíkem naputìným olejem.
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
1. Hoøák nejde zapálit:
 Je otevøený hlavní ventil pøívodu plynu?
 Nedolo k pøeruení pøívodu svítiplynu
(metanu)?
 Není plynová bomba prázdná?
 Nejsou otvory v hoøáku zanesené?
 Umístili jste po vyèitìní správnì kryt i
hoøák? (Viz odstavec Péèe a údrba.)

2. Hoøák zhasíná:
 Otoète ovladaèem do polohy se symbolem
malého plamene
a zapalte hoøák znovu.
3. Systém elektrického zapalování nefunguje:
 Nedolo k výpadku proudu?

SERVIS
Ne zavoláte do servisu:
1. Zkontrolujte Jak odstranit poruchu výe,
abyste zjistili, zda nemùete odstranit
poruchu sami.
2. Varnou desku opìt zapnìte a sledujte, zda
se porucha znovu objevila.
3. Jestlie porucha trvá, zavolejte do servisu.
Sdìlte následující údaje:
 druh poruchy;
 model varné desky;
 servisní èíslo (t.j. èíslo uvedené za slovem
SERVICE na typovém títku pod varnou
deskou a na záruèním listì);
 svoji úplnou adresu a telefonní èíslo;
 své telefonní èíslo s pøedvolbou.
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Jestlie je nutná oprava, obrat'te se na
schválený servis uvedený na záruèním listì.
V pøípadì, e by zákrok nebo opravu provádìl
technik bez oprávnìní, vdy ádejte
potvrzení o provedené práci a trvejte na pouití
originálních náhradních dílù.
V opaèném pøípadì mùete ohrozit
bezpeènost a kvalitu spotøebièe.
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INSTALACE
Technické informace pro montéra
Tuto varnou desku mùete zapustit do pracovní desky
silné 20 a 50 mm. Jestlie pod varnou deskou není
trouba (kadá instalovaná trouba musí být naí výroby
a musí být vybavena chladicím systémem), je nutné
vloit v minimální vzdálenosti 20 mm ode dna varné
desky oddìlovací panel.
Poznámka: pøed instalací se pøesvìdète, zda místní
podmínky dodávky plynu (druh a tlak plynu)
odpovídají nastavení varné desky, uvedenému v
Popisu výrobku a na typovém títku.
 Jestlie je u varné desky umístìn vysoký kus
nábytku, musí být mezi ním a okrajem varné desky
mezera nejménì 100 mm.
 Jestlie je spotøebiè zakryt plastickou fólií, která
spotøebiè chrání pøed pokozením, odstraòte ji.
Vnìjí plochy nábytku nebo spotøebièù, které pøiléhají k
varné desce, musí být tepelnì odolné v souladu s
normami (tepelná odolnost tøídy Y).
 Instalace musí být v souladu s místními pøedpisy.
 V místnosti, kde je varná deska umístìna, musí být
dostateèné mnoství vzduchu, aby mohl hoøák správnì
hoøet (viz pøiloený Popis výrobku).
 Vzduch musí proudit do místnosti vhodným otvorem,
který musí být:
- trvalý, umístìný na jedné z vnìjích zdí místnosti a
vedoucí do venkovního prostoru bez zdrojù zneèitìní;
- vytvoøený tak, aby jeho vnitøní a vnìjí vyústìní nebylo
moné zneprùchodnit, úmyslnì ani náhodnì;
- chránìný kovovou møíkou nebo sít'kou, která
nezmenuje jeho efektivní prùøez;
- umístìný v blízkosti úrovnì podlahy tak, aby neruil
provoz zaøízení na odsávání výparù.
- Odsávání výparù musí být provedeno pomocí vhodné
digestoøe nebo ventilátoru na stìnì nebo v oknì.

Montá
 Podle obrázku povrch varné desky vyèistìte a
nasaïte na ni pøiloené tìsnìní (pokud ji není
nasazeno).
Varnou desku zajistìte pøiloenými dráky (A).
1. Dráky umístìte do vyvrtaných otvorù a upevnìte je
pøíslunými rouby.
2. V pracovní desce vyøíznìte otvor o rozmìrech
uvedených v pøiloeném Popisu výrobku.
3. Varnou desku zasaïte do pracovní desky.
Dùleité: napájecí kabel a vidlice musí odpovídat
pøíkonu varné desky a kabel musí být tak dlouhý, aby
umonil varnou desku vyzvednout.
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INSTALACE
Pøipojení k elektrické síti
 Elektrická pøipojení musí odpovídat platným místním
pøedpisùm.
 Údaje o napìtí a pøíkonu jsou uvedeny na typovém títku.
 Uzemnìní tohoto spotøebiè je podle zákona
povinné.
 Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za zranìní
osob nebo zvíøat, nebo pokození majetku vzniklé
nedodrením tìchto pokynù.
 Pøi instalaci varné desky pouijte jednopólový
spínaè s minimální vzdáleností kontaktù 3 mm.
 V pøípadì nutnosti je moné vymìnit napájecí kabel
pouze za napájecí kabel se stejnými vlastnostmi,
jaké mìl pùvodní kabel dodaný výrobcem
(typ HO5V2V2H2-F - T90°C nebo typ HO5RR-F).
Napájecí kabel smí vymìnit pouze pracovník servisu
kvalifikovaný elektrikáø.

Pøipojení k pøívodu plynu
Systém pøívodu plynu musí být v souladu s místními
pøedpisy.
V pøiloeném Listu národních bezpeènostních pøedpisù
najdete pøedpisy platné v nìkterých zemích.
Pokud údaje pro vai zemi nejsou uvedeny ádné údaje,
poádejte o sdìlení podrobných údajù instalaèního
technika.
Varnou desku pøipojte k plynovému potrubí nebo plynové
bombì pomocí pevné mìdìné nebo ocelové trubky, její
instalace odpovídá místním pøedpisùm, nebo pomocí
nerezové hadice s hladkým povrchem, odpovídající
místním pøedpisùm. Do ohybu potrubí vlote tìsnìní (B).
Maximální délka hadice je 2 m.
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INSTALACE
SEØÍZENÍ PRO RÙZNÉ DRUHY PLYNU
Jestlie budete pouívat jiný druh plynu, ne jaký je
uveden na typovém títku, je nutné varnou desku upravit.
Pouívejte regulátory tlaku vhodné pro tlak plynu
uvedený v pøiloeném Popisu výrobku.
1. Plynové trysky smí vymìòovat pouze pracovník
servisu nebo jiný kvalifikovaný technik.
Nové trysky je nutné objednat v servisu.
2. Varnou desku pøipojte k uzavíracímu ventilu plynu
pomocí potrubí vhodného pro pouitý druh plynu v
souladu s místními pøedpisy.
3. Seøiïte minimální nastavení ventilù.
Poznámka: jestlie pouíváte zkapalnìný ropný plyn
(G 30/G 31), je nutné utáhnout rouby minimálního
nastavení plynu co nejvíce.

Výmìna vstøikovacích trysek
(viz tabulku v pøiloeném Popisu výrobku)
1. Sejmìte møíky (A).
2. Vytáhnìte hoøáky (B).
3. Pomocí nástrèného klíèe vhodné velikosti C
vyroubujte vstøikovací trysku, kterou chcete vymìnit.
4. Trysku vymìòte za jinou, vhodnou pro nový druh plynu.
5. Vstøikovací trysku zamontujte do D.
6. U modelù s trojitou korunou postupujte podle obrázku.
 Vyjmìte dva rouby (F) a kryt (G) a pak vymìòte obì
vstøikovací trysky (D) výe popsaným postupem.
Vrat'te kryt (G), zkontrolujte, zda je tìsnìní správnì
umístìno, a teprve pak mùete varnou desku pouít.
Pøed instalací varné desky nezapomeòte pøipevnit nový
títek s kalibrací plynu, který byl pøiloen ke vstøikovaèùm,
tak, aby zakryl pùvodní kalibraci plynu

Seøízení minimálního nastavení ventilù
1. Pøi správném seøízení minimálního nastavení je nutné
odstranit ovladaè (E) a postupovat následujícím
zpùsobem:
 utáhnout (-), chcete-li výku plamene sníit;
 uvolnit (+), chcete-li výku plamene zvìtit;
Seøízení provádìjte s ventilem v poloze minimálního
nastavení (malý plamen)
.
Seøízený ventil znovu zapeèet'te peèetním voskem nebo
podobným materiálem.
2. Pøívod primárního vzduchu hoøákù není tøeba
seøizovat.
3. Po seøízení minimálního nastavení plynu vyzkouejte
stálost plamene tak, e hoøáky zapálíte a otoèíte
ovladaèe z max. polohy
do min. polohy
.
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