
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keramická varná doska 

10029239 10029240 



 

Vážený zákazník, 
 

 
gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. 
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na 
zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme. 
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  Technické údaje  
 

Číslo výrobku 10029239 10029240 

Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz 

Výkon 800-2300 W 800-2300 W 

  Bezpečnostné pokyny  

Aby ste zabránili elektrickému šoku: 
• Pred opravou alebo údržbou odpojte prístroj od napájacieho zdroja. 
• Uistite sa, že sieťový zdroj je uzemnený. 
• Prístroj smie byť inštalovaný do siete iba kvalifikovaným odborníkom, 
Nesprávne pripojenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo smrť. 

 

Poznámky k inštalácii 
• Pred inštaláciou a používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. 
• Na prístroj nikdy neumiestňujte horľavé látky ani materiály. 
• Dajte tieto pokyny osobe, ktorá vykoná inštaláciu. 
• Nainštalujte zariadenie presne tak, ako je uvedené v návode na obsluhu. 
• Nechajte zariadenie inštalovať vhodne kvalifikovaným technikom, napr. B. elektrikár. 
• Toto zariadenie musí byť pripojené k okruhu s ističom, ktorý zaručuje úplné odpojenie od siete. 
• Nezodpovedáme za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov a nesprávnou inštaláciou. 



 

Dôležité poznámky k obsluhe 

• varnú dosku nepoužívajte, ak je poškodená alebo zlomená. Ak by sa varná doska počas používania 
zlomila, okamžite vypnite napájanie, odpojte napájanie a obráťte sa na kvalifikovaného technika. 

• Pred čistením alebo údržbou vypnite varnú dosku. 
• Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť. 

 
Horúce plochy 
• Počas prevádzky sú povrchy veľmi horúce, dávajte pozor, aby ste sa nespálili! 
• Počas prevádzky sa uistite, že žiadne časti tela, oblečenia alebo iného predmetu ako kuchynské 
náradie sa nedotýkajú horúcich platní. Nedotýkajte sa varných platní, kým nevychladnú. 
• Na tanier neklaďte žiadne kovové predmety, ako napríklad nože, vidličky alebo lyžice, pretože môžu 
byť veľmi horúce. 

• Držte deti mimo dosahu a v dostatočnej vzdialenosti od varnej dosky. 

• Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť požiar a popáleniny. 
 

Na ochranu pred zraneniami 

Ostrý hrot škrabky ostáva obnažený bezprostredne po vytiahnutí z bezpečnostného krytu. Používajte 
mimoriadne opatrne a zabezpečte, aby bola mimo dosahu detí. 

 
Všeobecné informácie 

• Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru. 
• Prístroj nepoužívajte ako pracovný povrch ani na neho neukladajte veci. 
• Vypnite zariadenie ihneď po použití. 

• Uistite sa, že sa deti nehrajú s doskou ani sa nepokúšajú na ňu vyšplhať. 
• Nad varnú dosku neumiestňujte nič, čo by mohlo vzbudiť záujem detí, aby sa nešplhali na varnú 
dosku a nedošlo k úrazu. 
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru za prítomnosti detí. 
• Deti a fyzicky a telesne postihnuté osoby by mali zariadenie používať len vtedy, ak boli dôkladne 
informované o funkciách a bezpečnostných opatreniach. 
• Neopravujte zariadenie sami. Opravy smie vykonávať iba špecialista. 
• Na čistenie nepoužívajte parný čistiaci prostriedok. 

• Na varnú platňu neklaďte ťažké predmety. 
• Nestavajte sa na varnú dosku. 
• Nepoužívajte panvice alebo hrnce s ostrými hranami. 

• Nečistite dosku ostrými a drsnými čistiacimi podložkami, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. 
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný odborník alebo podobne 
kvalifikovaná osoba. 

• Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ale iba na domáce a podobné účely. 
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  Prehľad zariadenia a ovládací panel  

Model 10029239 

 

 
 
 

Ovládacie a funkčné tlačidlá: 
1 zapnutie / vypnutie 
2 voľby varnej dosky 
3 zámok 
4 Nastavenie ohrevu 
5 časovač 
6 ovládanie duálneho a oválneho kruhu 

 
 

Model 10029240 

 

 
 

Ovládacie a funkčné tlačidlá: 
1 voľby varnej dosky 
2 časovač 

3 Nastavenie ohrevu / časovač 
4 ovládanie duálneho a oválneho kruhu 
5 zámok 
6 zapnutie / vypnutie 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

  Inštalácia  

Vyrežte otvor pre pracovnú dosku podľa rozmerov v tabuľke a grafe. Okolo otvoru musí byť aspoň 50 mm 
pracovnej dosky z každej strany. Uistite sa, že pracovná doska má hrúbku najmenej 30 mm. Použite tepelne 
odolnú dosku, aby ste zabránili jej deformácii teplom. 

 
 

 
Rozmery a vzdialenosti (obidva modely 

L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X (mm) 

590 520 52 47 560 490 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Achten Uistite sa, že varná doska je 
dobre odvetraná a prívod vzduchu 
alebo vývod nie sú zablokované. 
Uistite sa, že je varná doska správne 
nasadená (pozri obrázok). 
DÔLEŽITÉ: Bezpečná vzdialenosť 
medzi varnou doskou a hornou 
skrinkou by mala byť aspoň 760 mm. 

 
 
 

 
A (mm) B (mm) C (mm) D E 

760 50 (mind.) 20 (mind.) Vávod 
vzduchu 

Prívod vzduchu 5 
mm 
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Pripevnite upevňovacie svorky 

 
Umiestnite varnú dosku na robustný, rovný povrch (použite obal). Upevnite varnú dosku po jej umiestnení 
na pracovnú dosku. Upevnite svorky pomocou skrutiek na spodnej strane varnej dosky:  

 

 
 

A B C D 

skrutka svorka dierka na skrutku Základňa 

 
 

Nastavte pozíciu svoriek podľa hrúbky pracovného povrchu: 

 

 

 
 

HOB – platňa 
Bracket – tehla 
Table – stôl 

 

Dôležité poznámky 
• Varnú dosku smie inštalovať iba kvalifikovaný odborník. 
• Neinštalujte na chladničky alebo umývačky riadu. 
• Steny okolo a skrinky nad varnou doskou by nemali byť citlivé na teplo. 
• Na čistenie nepoužívajte parný čistiaci prostriedok. 
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  Schéma zapojenia  

Pripojte napájací kábel k svorkám 

 

 

Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti 
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  Uvedenie do prevádzky  

Správny riad 

 

 

 
Nepoužívajte riad s ostrými hranami alebo 
zaoblenými dnami. 

 

 

Uistite sa, že spodná časť riadu je plochá, 
sedí na varnej doske a je rovnakej veľkosti 
ako varná doska. Vždy umiestnite panvicu 
na stred horúcej platne. 

 

 

Panvicu vždy položte na varnú dosku. 
Neposúvajte riad, aby nedošlo k 
poškriabaniu dosky. 

 
 

Prehľad a funkcie 

 
Model 10029239 Model 10029240 

 
 

 

 

 

Platňa 1: 1800 W 

Platňa 2: 1200 W 

Platňa 3: 2300 W / 1600 W / 800 W 
Platňa 4: 1200 W 

Platňa 1: 1800 W 
Platňa 2: 1200 W 
Platňa 3: 2300 W / 1600 W / 800 W 
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Ako správne používať tlačidlá 

 
• Ovládanie reaguje na dotyk, nemusíte tlačiť. 
• Používajte bruško prsta, nie špičku (pozri obrázok). 
• Pri každom zistení dotyku budete počuť pípnutie. 
• Uistite sa, či sú tlačidlá vždy čisté a suché a či nie sú pokryté 
žiadnym predmetom (napr. nádoby, utierky). Dokonca aj tenký film s 
vodou môže spôsobiť, že tlačidlá nefungujú správne.. 

 

  Prevádzka Model 10029239  

Zapnite zariadenie 

 
1. Dotknite sa tlačidla On / Off. Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí "-" alebo "-", ktoré indikujú, 
že zariadenie je v pohotovostnom režime. 
2. Na varnú dosku položte vhodnú nádobu alebo hrniec. Uistite sa, že spodná časť panvice a povrch 
platne sú čisté a suché. 
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný výstup zvolenej platne. Predvolená hodnota je "5". Ak 
nevykonáte nastavenie do 1 minúty, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu a budete musieť z 
začať opäť krokom 1. Výkon môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť. 

 

 
Ak displeji bliká počas nastavovania ohrevu, znamená to: 

 
• že nádoba alebo panvica nie je správne umiestnená na varnej doske alebo, 
• že nádoba nie je vhodná pre tento typ varnej dosky, 
• že nádoba je príliš malá alebo nie je umiestnená v strede varnej dosky. 
Pokiaľ nepoužívate zodpovedajúcu nádobu alebo je umiestnená nesprávne, varná doska sa nezohrieva. 
Displej zhasne po 2 minútach, pokiaľ nie je na varnú dosku umiestnená vhodná nádoba.  

 
 

Keď je varenie dokončené 

 
1. Vypnite varnú dosku dotykom tlačidla "-" a nastavte ohrev na "0". 
2. Vypnite varnú dosku stlačením tlačidla zap / vyp. 

3. Pokiaľ je varná doska ešte horúca, na displeji sa zobrazí "H". Akonáhle doska úplne vychladne, displej 
zhasne. Ak chcete šetriť energiu, používajte horúce platne na ohrev ďalších panvíc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 

Nastavte časovač 
Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi: 
• Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska automaticky nevypínala po uplynutí času. 
• Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska po uplynutí času vypla. 
• Maximálny čas, ktorý možno nastaviť, je 99 minút. 

 
Nastavte časovač bez automatického vypnutia 
1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Môžete použiť túto funkciu, keď nevyberiete žiadnu varnú platňu. 
2. Dotknite sa tlačidla časovača, bliká zobrazenie minút a zobrazí sa "30". 
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu minútu. 
Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím časovač 
vypnete. 

4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať čas. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd. 
5. Po uplynutí času znie zvukový signál 30 sekúnd a na displeji sa zobrazí "-". 

 

Nastavte časovač tak, aby bola varná platňa vypnutá 
1. Vyberte varnú platňu a nastavte si ohrev pomocou príslušného tlačidla "+/-". Displej medzi tlačidlami bliká a v 
predvolenom nastavení sa zobrazí "5". 
2. Dotknite sa tlačidla časovača, bliká zobrazenie minút a zobrazí sa "30". 
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu 
minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím 
časovač vypnete. 
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať minúty. 
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd. Červená bodka vedľa indikátora ohrevu ukazuje, ktorý 
varný panel je vybratý (pozri obrázok). 
5. Po uplynutí času sa vybrané varné platne automaticky vypnú. 
DÔLEŽITÉ: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte začať 
znova od kroku 1. Platne, ktoré už boli zapnuté, budú naďalej fungovať. 
Ak bol nastavený časovač s viacerými varnými panelmi 

 
 

Ak bol nastavený časovač s viacerými varnými panelmi 
 

1. Ak ste nastavili časovač s viacerými varnými panelmi, 
vybrané varné dosky budú označené bodkou vedľa 
indikátora ohrevu. Zobrazenie minút zobrazuje nastavené 
minúty, varnej platne, ktorej bodka bliká. 
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2. Po uplynutí doby odpočítavania sa príslušná platňa 
vypne. 
Potom sa zobrazí nový zostávajúci čas a bodka k 
príslušnej varnej platni bliká. 

 

POZNÁMKA: 
Vyberte príslušnú varnú platňu a dotykom tlačidla časovača vypnite časovač. 

 
Aktivujte blokovanie tlačidiel 

 
Tlačidlá môžete zamknúť tak, aby ich nikto neúmyselne nestláčal alebo nezmenil nastavenia. 
Ak je aktívny zámok, všetky tlačidlá sú zamknuté okrem tlačidla zapnutia / vypnutia. 

 
 

Uzamknutie tlačidiel: 

Klepnite na ikonu zámku. Na displeji sa zobrazí "Lo". 
 
 

Odomknutie tlačidiel: 
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Podržte na chvíľu ikonu zámku. Potom môžete znova použiť všetky 
tlačidlá. 
Ak je aktívny zámok, všetky tlačidlá okrem tlačidla zapnutia / vypnutia sú neaktívne. Ak je to potrebné, 
kedykoľvek vypnite varnú platňu. Ak znova zapnete zariadenie, najskôr deaktivujte zámok tlačidiel. 

 
Bezpečnostné prvky 
• Vstavaný snímač neustále meria teplotu varnej dosky. Akonáhle sa platňa prehrieva, doska sa automaticky 
vypne. 
• Po ukončení varenia povrch varnej dosky vyžaruje zvyškové teplo. Aby sa zabránilo popáleniu, na displeji sa 
zobrazí "H", čo naznačuje, že povrch je stále horúci. 
• Ak zabudnete vypnúť varnú dosku, po určitom čase sa automaticky vypne. Predvolená hodnota je 
nasledovná: 

 
Úroveň výkonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prevádzková doba (hodiny) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 
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  Prevádzka model 10029239  

Zapnite zariadenie 

 
1. Dotknite sa tlačidla On / Off. Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí "-" alebo "-", ktoré indikujú, 
že zariadenie je v pohotovostnom režime. 
2. Na požadovanú varnú platňu položte vhodnú nádobu alebo hrniec. Uistite sa, že spodná časť panvice 
a povrch platne sú čisté a suché. 

3. Dotknite sa požadovanej zóny ohrevu, indikátor vedľa začne blikať. 
4. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný ohrev zvolenej varnej plante. Predvolená hodnota je "5". 
Ak nenastavíte nastavenie do 1 minúty, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu a musíte začať 
znova od kroku 1. Počas varenia môžete použitú energiu ohrevu kedykoľvek zmeniť. 

 
Keď je varenie dokončené 

1. Vypnite varnú dosku dotykom tlačidla "-" a nastavte ohrev na "0". 
2. Vypnite varnú dosku stlačením tlačidla zap / vyp. 

3. Pokiaľ je varná doska ešte horúca, na displeji sa zobrazí "H". Akonáhle doska úplne vychladne, displej 
zhasne. Ak chcete šetriť energiu, používajte horúce platne na ohrev ďalších panvíc. 

 
Nastavte časovač 
Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi: 

• Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varné dosky automaticky nevypínali po uplynutí času. 
• Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska po uplynutí času vypla. 
• Maximálny čas, ktorý možno nastaviť, je 99 minút. 

 
Nastavenie časovača bez vypnutia varnej dosky 
1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Môžete použiť túto funkciu, keď nevyberiete žiadnu varnú 
platňu. 

2. Dotknite sa tlačidla časovača. 
3. Pomocou tlačidla "+/-" zobrazte čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu 
minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Po 99 sa displej vráti 
späť na 0. 
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať čas. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 
sekúnd. 

5. Po uplynutí času znie zvukový signál 30 sekúnd a na displeji sa zobrazí "-". 
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Nastavte časovač tak, aby bola varná doska vypnutá 
 
 

1. Vyberte platňu dotykom príslušnej ikony varnej dosky. 

2. Dotknite sa tlačidla časovača, bliká zobrazenie minút a zobrazí sa "30". 
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný čas. Stlačte raz tlačidlá "+/-" a zvýšte alebo skráťte čas o 
1 minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" a zvýšte alebo skráťte čas o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím 
časovač vypnete. 
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať minúty. Na displeji sa 
zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd. Červená bodka sa zobrazí na 
displeji s hodnotami ohrevu, a značí, ktorý varný panel je vybratý (pozri 
obrázok). 
5. Po uplynutí času sa vybrané varné dosky automaticky vypnú. 
DÔLEŽITÉ: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte znova začať krokom 1. Platne, ktoré už 
boli zapnuté, budú naďalej fungovať. 

 

 
Ak bol časovač nastavený na niekoľko varných platní 

 

 
1. Ak nastavíte časovač pre niekoľko varných platní, 

vybrané varné platne majú bodku vedľa 
ukazovateľa výkonnosti ohrevu. Displej minút 
zobrazuje nastavenie minút, bodka príslušnej 
varnej dosky bliká. 

 
2. Po uplynutí odpočítavania pre určenú varnú 
platňu, je ohrev vypnutý. 

Po tom, sa zobrazí nový zostávajúci čas a bodka 
zodpovedajúcej varnej platne bliká. 

 
POZNÁMKA: 
Vyberte príslušnú varnú platňu a dotykom tlačidla 
časovača vypnite časovač. 
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  Tipy na varenie a tabuľka ohrevu  

UPOZORNENIE: Pri ohreve oleja alebo masti pri veľmi vysokej výkonnosti buďte mimoriadne opatrní. 

Pri vysokých teplotách sa olej a masť môžu spontánne vznietiť a predstavovať vysoké riziko požiaru!  

Tipy pre varenie 
• Akonáhle sa jedlo varí, znížte teplotu. 
• Používajte pokrievku na skrátenie času varenia a šetrenie energie. 
• Na zníženie času varenia nepoužívajte viac tuku a vody, ako je potrebné. 
• Začnite s vysokou teplotou a znížte ju hneď, ako je jedlo teplé. 

 
Bublanie, Varenie ryže 
• Pri bublaní sa jedlo ohrieva pod bodom varu pri teplote približne 85 ° C, pri ktorej sa začnú vytvárať 
bubliny. Pripravujte takto polievky a dusené jedlá, pretože chuť je lepšia a jedlo nie je príliš prevarené. 
Omáčky s vajíčkami alebo múkou by sa tiež mali variť pod bodom varu. 
• Niektoré recepty, ktoré absorbujú vodu - napr. varenie ryže - vyžaduje, aby teplota bola vyššia ako 
najnižšia úroveň, takže jedlo je varené správne a vo vhodnom čase. 

 
Ako správne pripraviť steaky 
• Nechajte mäso stáť 20 minút pri izbovej teplote. 
• Ohrievajte panvicu s hrubým dnom. 
• Obe strany steaku obaľte olejom, pridajte olej do panvice a pridajte mäso. 
• Počas pečenia otočte steak len raz a smažte, kým nedosiahne požadovanú úroveň, čo môže trvať 2-8 
minút na každej strane. Stlačte steak prstom, aby ste zistili, či je už hotový. Čím je pevnejší, tým je 
prepečenejší. 
• Pred jedlom nechajte steak na teplom mieste niekoľko minút. 

 
Tabuľka ohrevu 
Nasledujúce nastavenia sú iba odporúčania. Presné nastavenie závisí od viacerých faktorov, vrátane vášho 
riadu a množstva, ktoré pripravujete. Experimentujte s varnou platňou a vyhľadajte nastavenia, ktoré vám 
najviac vyhovujú. 

 
 

Výkon Vhodné použitie 

 

1-2 

• zahrievanie menšieho množstva potravín 

• topenie čokolády 

• dusenie 
• Pomalé zahrievanie 

 
3-4 

• ohrev 

• Rýchle dusenie 
• varenie ryže 
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Výkon Vhodné použitie 

5-6 • Palacinky 

7-8 
• soté 
• cestoviny 

 
9 

• smaženie, fritovanie 

• Polievku priveďte k varu 
• Priveďte vodu do varu 

 

  Čistenie a starostlivosť  
 

Čo? Ako? Dôležité! 

 

Denné nečistoty 
na sklokeramickej 
doske 

(Odtlačky prstov, 
odtlačky a škvrny 
spôsobené 
pretečením, 

potravín a 
tekutín, ktoré nie 
sú sladké) 

 
 
 
 

1. Vypnite varnú dosku. 

2. Aplikujte čistič varnej dosky, zatiaľ čo 
doska je stále teplá, ale nie horúca. 

3. Utrite vlhkou handričkou a osušte 
utierkou. 
4. Spínač varnej dosky opäť zapnite. 

 
• Keď je varná doska vypnutá, indikátor 
"Horúci povrch" zhasne, hoci varná 
doska je stále horúca. Dávajte pozor, 
aby ste sa nespálili! 

• Nepoužívajte ostré predmety, pretože 
by mohli poškodiť povrch. Skontrolujte 
balenie, či je váš čistiaci prostriedok 

vhodný pre keramické varné platne. 
• Na doske nenechávajte žiadne zvyšky 
čistiaceho prostriedku, inak na skle zostanú 
škvrny. 

Príliš teplé, 
roztopené alebo 
horúce, zvyšky 
cukru. 

Odstráňte nečistoty nožom, žiletkou 
alebo škrabkou na keramické varné 
platne, ale dávajte pozor, na horúce 
miesta varnej platne. 

 
1. Vypnite varnú dosku. 
2. Uchopte škrabku pod uhlom 30 ° a 
oškrabte nečistoty smerom k studenej 
časti varnej dosky. 
3. Odstráňte špinu handrou alebo 
kuchynskou utierkou. 
4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti 
"Denné nečistoty". 

• Okamžite odstráňte cukrové škvrny, 
pretože po vychladnutí sa nebudú dať 
odstrániť. 

• Upozornenie: Nebezpečenstvo 
poranenia! Po odstránený 
bezpečnostného krytu z noža je tento 
veľmi ostrý Buďte opatrní, aby ste si 
neublížili. 

Jedlo alebo 
kvapaliny na 
funkčných 
tlačidlách. 

1. Vypnite varnú dosku. 

2. Namočte zvyšky jedla. 

3. Otrite vlhkou handrou, mäkkou 
špongiou alebo kuchynskou utierkou. 
4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti 
"Denné nečistoty". 

• Je možné, že varná doska pípa, tlačidlá sa 
vypnú a doska nepracuje, pokiaľ je na nej 
kvapalina. Dbajte na to, aby boli tlačidlá 
čisté a suché predtým, než sa doska opäť 
zapne. 
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  Riešenie problémov  
 

Problém Možná príčína Riešenie 

Varná doska 
sa nezapne. 

Žiadna elektrina. Uistite sa, že varná doska je pripojená k 
sieti a zapnutá. Overte, či môže byť 
vypnutý prúd. Ak problém pretrváva 
obráťte sa na kvalifikovaného technika. 

Funkčné tlačidlá 
nereagujú. 

Tlačidlá sú zablokované. Deaktivujte blokovanie tlačidiel (pozri 
"Vypnutie zámku " v časti "Prevádzka"). 

Tlačidlá sa ťažko 
ovládajú. 

Na tlačidlách je tenký film s vodou, alebo 

namiesto bruška prstu používate špičku 
prsta. 

Uistite sa, že tlačidlá sú suché a že 
správne používate svoj prst. 

Sklo je 
poškriabané. 

Používate kuchynský riad s ostrými 
hranami alebo drsnú čistiacu podložku. 

Používajte len riad s plochými, čistými 

dnami a jemné čistiace prostriedky 

Niektoré panvice 
spôsobujú 
praskanie alebo 
iné zvuky. 

 
Vzhľadom na konštrukciu takéto zvuky 

môžu nastať pri určitom riade, pretože 

dná sú často vyrobené z rôznych 

materiálov a rozdielne sa správajú pri 
zahrievaní. 

Toto nie je chyba, takéto zvuky sú 
normálne. 

  Pokyny k likvidácií  

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho 
obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal 
prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok 
nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa 
obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

 
 

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. 

 
Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami: 
2014/30/EU (EMV) 
2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 
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