Indukčná varná doska
10031663

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.

Technické údaje
Položka číslo
Napájanie
Spotreba energie
Rozmery (V x Š x H)

10031663
220-240 V ~ 50-60 Hz
3500 W
8.2 cm x 69.0 cm x 42.0 cm

Bezpečnostné inštrukcie
Dôležité informácie pre pacientov so srdcovým stimulátorom:
Pacient s kardiostimulátorom by mal tento výrobok používať iba pod konzultácii s
lekárom.
Pre bezpečnosť si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte pokyny. Ponechajte si pokyny
pre budúce použitie.
• Spotrebič je určený iba na domáce použitie a smie byť inštalovaný a prevádzkovaný iba v
súlade s touto používateľskou príručkou.
• Nedotýkajte sa indukčnej varnej dosky mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom.
• Nepripájajte do zásuvky, do ktorej je zapojených niekoľko ďalších spotrebičov.
• Nepoužívajte, ak je zástrčka poškodená alebo sa nedá pevne pripojiť do zásuvky.
• Súčasti spotrebiča nijakým spôsobom neupravujte ani neopravujte.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo vody.
• Nepoužívajte v blízkostí detí a nenechajte deti používať spotrebič bez dozoru
• Neumiestňujte na nestabilné povrchy.
• Nepohybujte s doskou, keď je na nej hrniec alebo panvica.
• Neohrievajte prázdny hrniec ani ho neprehrievajte.
• Na varnú dosku neklaďte kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice, veká, plechovky a
hliníkové fólie, pretože sa môžu zohriať.
• Spotrebič používajte s dostatočným priestorom. Udržujte prednú stranu a pravú alebo
ľavú stranu voľnú.
• Neumiestňujte spotrebič na koberec alebo obrus (vinyl) ani na iné ľahko horľavé látky.
• Neumiestňujte list papiera medzi hrniec alebo panvicu a varnú dosku. Papier sa môže
spáliť.
• Ak je povrch popraskaný, vypnite zariadenie, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým
prúdom a potom ho odneste do servisu
• Neblokujte prívod ani vývod vzduchu.
• Nedotýkajte sa hornej dosky po odstránení hrnca alebo panvice, pretože bude stále
horúca.
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Prístroj neumiestňujte do blízkosti objektov, ktoré sú magneticky ovplyvňované ako sú:
rádiá, televízory, bankové karty a kazetové pásky.
• Sieťová šnúra môže byť vymenená kvalifikovanými technikmi alebo vyškolenými osobami.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým
alebo duševným postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod
dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
• Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
• Hliníkové fólie a plastové nádoby nemôžu byť umiestnené na horúcich povrchoch.
• Sklokeramické povrchy sa nesmú používať na odkladanie vecí.
• Pri prevádzke spotrebiča buďte opatrní, pretože náramky, hodinky a podobné predmety,
ktoré užívateľ nosí, môžu byť horúce, Keď sú v tesnej blízkosti varnej dosky.
• Používajte iba nádoby takého typu a veľkosti ako sú odporúčané v tejto používateľskej
príručke.
• Po použití vypnite varnú dosku pomocou vypínača. Nespoliehajte sa na detektor.
• Prístroj nevystavujte vode alebo iným kvapalinám.
• Všetky opravy musia vykonávať iba kvalifikovaní technici, osoby vyškolené alebo
odporúčané výrobcom.
• Dbajte na to, aby v okolí varnej dosky priestory kovové povrchy.
• Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo
samostatného diaľkového ovládania.
• Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebude hrať.
POZNÁMKA: Keď je hrniec odstránený, indukčná varná doska sa môže ihneď vypnúť. Ak
zostane varná doska po dokončení varenia zapnutá, automaticky sa vypne po 2 hodinách.
V Režime Flex Induction, zaznie pípnutie a varná doska sa vypne za 16 sekúnd (30
sekúnd v ostatných prevádzkových režimoch

Popis výrobku

Ľavá platnička

Pravá platnička

Režim dvojitej
varnej platničky

Režim dvojitej varnej
platničky

Zóna
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Max.

Vypnutie/
zapnutie

Použitie a prevádzka
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo popálenia! - Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká,
keď je spotrebič v prevádzke. Tento spotrebič sa počas používania môže
zahriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
Zapnite zariadenie
• Do stredu varnej dosky položte vhodný hrniec alebo panvicu na varenie a zapojte dosku
do zásuvky.
• Stlačte tlačidlo Zapnúť / vypnúť a LED kontrolka sa rozsvieti na [---]. Ak do minúty
nestlačíte tlačidlo Menu, varná doska sa prepne do pohotovostného režimu.
Vyberte varnú zónu
• Stlačte tlačidlo Zóna a LED displej ukazuje [9]. Zapne sa režim Flex Induction.
Doska sa ohrieva na predvolenú úroveň 9. Stlačte tlačidlo [+] alebo [-] na výber
požadovaného výkonu ohrevu medzi úrovňami 9 až 1.
• Stlačte tlačidlo Zone a zapnete režim s dvojitou varnou doskou. LED displej zobrazí [99].
Keď príslušná 9 bliká, stlačte [+] Alebo [-] a vyberte požadovaný výkon ohrevu medzi
úrovňou 9 až 1.
MAX tlačidlo
• Raz stlačte tlačidlo Max, rozsvieti sa L kontrolka nad tlačidlom. Zóna L, ľavá platnička,
ohrieva na
maximálny výkon. Tlačidlá [+] alebo [-] nie je možné ovládať, R zóna sa neohrieva.
• Dvakrát stlačte tlačidlo Max, rozsvieti sa R kontrolka nad tlačidlom. R zóna, pravá
platnička, ohrieva na maximálny výkon. Tlačidlá [+] alebo [-] nie je možné ovládať, L
zóna sa neohrieva.
• Stlačte trikrát tlačidlo Max, kontrolka zhasne. Doska pracuje v režime Flex Induction.
Zapne sa predvolený ohrev na úrovni 9. Stlačením tlačidiel [+] alebo [-] vyberte
požadovaný výkon medzi úrovňou 9 až 1.
Časovač
Stlačte tlačidlo časovač a príslušná kontrolka začne blikať. Časovač sa dá nastaviť na 0
až180 minút, postupne po 5 minútach po každom stlačení. Keď stlačíte tlačidlo časovača,
LED displej zobrazí 0, a varná doska vstúpi do režimu časovača.
Stlačením [+] alebo [-] nastavíte časovač na 0 až 180 minút. Po piatich sekundách sa na
displeji automaticky zobrazí príslušná funkcia. Ak je potrebná funkcia odpočítavania,
znova stlačte tlačidlo časovača, displej zobrazí čas, ktorý sa bude odpočítavať.
Funkcia pamäte: Časovač prístroja má pamäťovú funkciu. Ak po nastavení časovača,
meníte prevádzkový režim, konečný prevádzkový režim bude pracovať podľa pôvodného
časového nastavenia.
Ak chcete zrušiť funkciu časovača, stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť a potom opäť stlačte
tlačidlo vypnúť/zapnúť pre opätovné spustenie.
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Uzamknutie
Ak chcete zabrániť nesprávnej manipulácií s varnou doskou, aktivujte funkciu uzamknutia
súčasným stlačením tlačidiel [+] alebo [-]. Indukčná doska bude zablokovaná. LED
kontrolka uzamknutia sa rozsvieti, všetky ovládacie prvky vrátane tlačidiel [+] alebo [-]
budú deaktivované. Ak chcete dosku odomknúť, stlačte súčasne tlačidlá [+] alebo [-] na 1
sekundu; Alebo stlačte tlačidlo Zapnúť / vypnúť aby ste varnú dosku reštartovali.
Ochrana proti prehriatiu
Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Ak je hrniec alebo panvica príliš horúca,
spotrebič sa vypne, zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí E2. Ak sa to stane, počkajte
niekoľko minút a Nechajte prístroj vychladnúť. Potom sa spotrebič vráti do normálnej
prevádzky.

Vhodné nádoby
Používajte iba doporučené nádoby na varenie. Použitie iných nádob môže nepriaznivo
pôsobiť na tepelnú vodivosť a na kvalitu.
Vhodné materiály: oceľ alebo liatina, smaltované železo, nehrdzavejúca oceľ, hrnce a
panvice s plochým dnom.
Vhodný tvar:

• Režim Flex Induction: Hrnce a panvice s okrúhlym dnom s priemerom od 14 cm do 26
cm.
• Iné režimy: Hrnce a panvice s priemerom medzi 12 cm a 26 cm.

liatinový
hrniec
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železný
hrniec

panvica na
smaženie

hrniec z
nehrdzavej
úcej ocele

plytký
železný
hrniec

smaltovaný
hrniec

smaltovaný
železný
hrniec

Nevhodné materiály: Tepelne odolné sklo, keramická nádoba, meď, hliníkové panvice / hrnce.
Nevhodné tvary:

• Režim Flex Induction: panvice / hrnce so zaobleným dnom, s dnom menším ako 14
cm.
• Iný režim: panvice / hrnce so zaobleným dnom, s dnom menším ako 14 cm.

hrniec s
okrúhlym
dnom

Hliníkový
alebo
Medený
hrniec

Hrniec na
vyprážanie

Hrniec so
stojanmi

Keramický
hrniec

Hrniec odolný
voči teplu

Výkon indukčnej varnej dosky sa môže meniť podľa veľkosti a materiálu zvolenej nádoby.
Indukčná varná doska dokáže automaticky rozpoznať materiál zvoleného riadu.
Vyskúšajte svoj riad: umiestnite vybraný riad na platničku. Ak LED displej zostane
nezmenený a nezaznie zvukový signál, riad je vhodný pre túto indukčnú varnú dosku.
Pokiaľ sa v ktoromkoľvek režime na displeji zobrazí E0 a zaznie zvukový signál, znamená
to, že riad je nevhodný pre túto indukčnú dosku. Po 30 sekundách sa varná doska
automaticky vypne.
Pri používaní riadu s viacvrstvovým dnom, budete zrejme počuť pípanie. Je to kvôli
kontaktu rôznych materiálov s rôznymi varnými zónami. Výber vhodného riadu môže
tento problém odstrániť.
Ostré vysoké zvuky: Pri použití riadu z dvoch rôznych materiálov v susedných oblastiach
na varných platničkách počas režimu Flex Induction alebo režimu dvojitej varnej
platničky, môžete počuť ostrý zvuk, ktorý je spôsobený rozdielnymi vibračnými
frekvenciami v zóne ohrevu. Výber vhodného riadu môže tento problém odstrániť.

Čistenie a starostlivosť
• Pred čistením odpojte zástrčku a počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.
• Ak používate špinavé hrnce / panvice, môže to mať za následok zmenu farby platničiek.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, kefu alebo leštiaci prášok.
• Utrite vlhkou handričkou s prostriedkom na umývanie riadu.
• Vyčistite prach zo sacieho a odvzdušňovacieho otvoru pomocou vysávača.
• Nikdy nevylievajte vodu na zariadenie (varná doska môže zlyhať, ak sa voda dostane do
jej interiéru)
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/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.

Vyhlásenie o zhode
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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