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Návod k obsluze, vestavbě a zapojení

SK

Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Vestavná sklokeramická varná deska
Vstavaná sklokeramická varná doska

Sklokeramická vstavaná varná doska

SK

Vážený zákazník!

Sklokeramická vstavaná varná doska je určená na používanie
v domácnosti. Na balenie výrobkov používame materiály
nezaťažujúce prostredie, ktorých opätovné spracovanie
(recyklovanie), deponovanie alebo likvidácia je možné bez
ďalších škodlivých následkov pre prostredie. Za týmto účelom
sú baliace materiály primerane označené. Keď prestanete
spotrebič používať, postarajte sa o to, aby nezaťažoval
prostredie. Odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi
„opotrebovaných“ spotrebičov.

Návod na použitie

Návod na použitie je určený pre užívateľa.
Popisuje spotrebič a spôsob zaobchádzania s ním. Je
univerzálneho charakteru a preto je možné, že výrobok, ktorý
vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v návode.

Návod na pripojenie

Pripojenie sa musí vykonať v súlade s kapitolou Pripojenie
na elektrickú sieť a platnými predpismi a štandardmi.
Pripojenie môže vykonať len odborník.

Typový štítok

Typový štítok so základnými údajmi je pripevnený na spodnej
strane spotrebiča.

Podľa protipožiarnej
ochrany

Spotrebiče tohto typu môžu byť z jednej strany zabudované aj
k vyššiemu kusu nábytku ako je spotrebič, ale z druhej strany
musí kus nábytku len vo výške spotrebiča.
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Dôležité upozornenie
Bezpečnostné opatrenia
 Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženími
fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom
používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so
zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 VÝSTRAHA: Nebezpečie požiaru: nepokladajte žiadne predmety na varné
povrchy.
 VÝSTRAHA: Varenie s tukom alebo olejom na varnom paneli bez dozoru
môže byť nebezpečné a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY
nelikvidujte oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene zakryte
napr. pokrievkou alebo mokrou tkaninou.
 UPOZORNENIE: Proces varenia musí byť pod dozorom. Krátkodobý
proces varenia musí byť pod stálym dozorom.
 Po použití vypnite varný článok jeho riadiacim zariadením a nespoliehajte
sa na detektor nádoby.
 Nedávajte na indukčný varný panel žiadne kovové predmety ako nože,
vidličky, lyžice a pokrievky, pretože sa môžu ohriať.
 VÝSTRAHA: Keď je povrch varnej dosky alebo článku popraskaný,
vypnite spotrebič a istič, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým
prúdom.
 Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné čističe a tlakové čističe.
Hrozí nebezpečie zásahu elektrickým prúdom.
 Spotrebič nie je pripravený na ovládanie pomocou externých časovačov a
iných špeciálnych ovládacích systémov.
 VÝSTRAHA: Používajte iba zábrany varného panelu skonštruované
výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča
v návode k použitiu ako vhodné, alebo zábrany varného panelu
zabudované do spotrebiča. Používanie nesprávnych zábran môže
spôsobiť nehody.
Varovanie
 Spotrebič môže pripojiť k elektrickej sieti iba servisný technik alebo osoba
odborne spôsobilá.
 Manipulácia so spotrebičom alebo neprofesionálny servisný zásah môže
viezť k riziku závažného poranenia, prípadne k poškodeniu výrobku.
Inštaláciu, všetky opravy, úpravy a zásahy do spotrebiča musí previezť
vždy iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.
 Do pevného rozvodu elektrickej energie pred spotrebičom je nutné
umiestniť zariadenie pre odpojenie všetkých pólov spotrebiča od sieti,
ktoré má vzdialenosť kontaktov v rozpojenom stave min. 3 mm (ďalej v
texte označený ako hlavný vypínač).
 Varná platňa musí byť pripojená k elektrickém sieti s predpísaným
napëtím, ktoré je uvedené na typovom štítku, prívodom, ktrorý zodpovedá
príkonu varnej platne (Viď. „Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti“).
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 Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v Záručnom liste.
 Výrobok je určený výhradne pre varenie. Nepoužívajte k iným účelom,
napríklad pre vykurovanie miestnosti. Neodkladajte prázdne hrnce na
varné zóny.
 Napájacie káble spotrebiča alebo iných spotrebičov nesmú prísť do
kontaktu s doskou na varenie.
 Pri čistení a opravách vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie.
 Nepoužívajte sklo-keramickú dosku ako odkladaciu plochu. Hrozí vznik
škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v
alobalových fóliách, nádobách z plastu a podobných.
 Nebezpečie roztavenia, požiaru, prípadne poškodenia varnej dosky.
 Ak varná platňa nie je v prevádzke, dbajte na to, aby boli všetky jej
ovládacie prvky vypnuté.
 V prípade zmeny prostredia priestoru, kde je spotrebič inštalovaný (práca
s náterovými hmotami, lepidlami apod.), musí byť vždy vypnutý hlavný
prívod elektrickej energie.
 Pri manipulácii so spotrebičom, resp. pri ďalšom odstavení spotrebiča
mimo prevádzku, vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie pred
spotrebičom.
 Doporučujeme Vám, abyste sa raz za dva roky obrátili na servisnú
organizáciu so žiadosťou o prekontrolovanie funkcie platne. Tým
predídete prípadným poruchám a predĺžite životnosť varnej platne.

Symbol na výrobku alebo jeho obale určuje, že tento výrobok nepatrí
do domáceho odpadu. Je nutné odviezť ho do zberného miesta pre
recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením
správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym
dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli
spôsobené nevhodnou likvidáciou tohoto výrobku. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohoto výrobku zistíte u príslušného
miestneho úradu, služby na likvidáciu domáceho dopadu alebo v
obchode, kde ste výrobok zakúpili.
Účel spotrebiča
Spotrebič je určený pre bežnú prípravu pokrmov v domácnostiach a nemal
by sa používať k iným účelom. Jednotlivé možnosti jeho použitia sú
vyčerpávajúcim spôsobom popísané v tomto manuále.
POZOR!
Ak sa na povrchu varnej platne objavia akékoľvek trhliny, ihneď odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
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Popis sklokeramickej varnej dosky

1.
2.
3.
4.

Predná varná zóna
Zadná varná zóna
Predná varná zóna - duozóna
Ovládací panel varnej dosky

Ovládacie panely varnej
dosky

A – senzor uzamknutí funkcie (kľúč)
B – senzor sieťového spínača
C – senzor mínus (-)
D – senzor plus (+)
F – kontrolní svietidlo uzamknutí varné dosky
I – kontrolní svietidlo pripojenie vonkajšieho okruhu duozóny
K – senzor duozóny
L – senzor varnej zóny
M – ukazovateľ stupňa príkonu
N – symbol aktivácie varné zóny
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Na sklokeramickej varnej doske sú umiestnené 2 varné zóny.
Povrch dosky je rovný a bez okrajov, v ktorých by sa mohla
hromadiť nečistota.
 Varná zóna rýchle dosahuje nastavený výkon, resp.
výhrevnú teplotu, ale okolie varných zón zostane napriek
tomu chladné.
 Varná zóna je odolná proti zmenám teploty.
 Varná zóna je odolná aj na údery a ani pri prudšom
postavení nádoby nepríde k jej poškodeniu.
 Sklokeramickú dosku nepoužívajte ako pracovný povrch.
Ostrými predmetmi môžete jej povrch poškodiť.
 Príprava jedál v hliníkových alebo plastových nádobách na
horúcich zónach je neprípustná. Na sklokeramickú dosku
neklaďte plastové alebo hliníkové fólie.
 Kávu nevarte v džezve, lebo jej dno je príliš malé a môže
poškodiť sklokeramický povrch.

DÔLEŽITÉ!
 Ak sa na horúcej sklokeramickej doske rozsype cukor
alebo rozleje silne osladené jedlo, dosku okamžite utrite,
resp. odstráňte cukor škrabkou, hoci je varná zóna ešte
horúca. Tým sa vyhnete prípadným poškodeniam
sklokeramického povrchu.
 Horúcu sklokeramickú dosku nesmiete čistiť čistiacimi
prostriedkami, lebo tým sa môže povrch poškodiť.

Nádoby

Používajte len kvalitné nádoby s rovným a stabilným dnom.
 Počas varenia sa nádoba musí nachádzať v strede varnej
zóny.
 Pri varení v nádobe z ohňovzdorného, varného skla alebo
porcelánu dodržiavajte návod výrobcu nádoby.
 Pri používaní tlakového hrnca na varenie kontrolujte
správny tlak. Najskôr varnú zónu zapnite na najvyšší
výkon, potom ju podľa návodu výrobcu tlakového hrnca
pomocou senzora prepnite na nižší výkon.
 Ak na sklokeramickej doske varíte v nádobe
s
vysokolesklým (svetlý kovový povrch) alebo hrubým dnom,
sa čas do zovretia môže predlžiť o niekoľko minút (až do
10 minút). Ak chcete dať zovrieť väčšie množstvo tekutiny,
odporúčame použiť nádobu s rovným tmavým dnom.
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Varná zóna sa poškodí:
 Ak ju zapnete a necháte vyhrievať prázdnu alebo ak na ňu
postavíte prázdnu nádobu.
 Pri používaní nevhodnej nádoby, napríklad nádoby s
nerovným alebo hrboľatým dnom alebo nádoby malého
priemeru (napr. nádoba na varenie kávy).
 Pri používaní hlinených nádob, ktoré spôsobujú na
sklokeramickom povrchu praskliny.
 Skôr než postavíte nádobu na varnú zónu, osušte jej dno,
aby bolo umožnené prenášanie tepla a aby sa zóna
nepoškodila.

Tipy na úsporu energie
 Pri kupovaní varného riadu dávajte pozor na výber veľkosti: priemer hrnca sa zvyčajne
vzťahuje na horný okraj nádoby, ktorý je často väčší ako dno nádoby.
 Parné tlakové hrnce (úsporné hrnce), ktoré využívajú tlak v utesnenom interiéri, sú
mimoriadne úsporné a šetria čas a energiu. Kratšou dobou varenia zostáva v jedle viac
vitamínov.
 V parných tlakových hrncoch nechávajte vždy dostatočné množstvo vody, inak môže dôjsť k
prehriatiu, čo môže poškodiť tak hrniec ako aj varnú platňu.
 Varný riad vždy zakrývajte pokrievkami vhodnej veľkosti.
 Používajte takú veľkosť nádoby, aby sa do nej vošlo množstvo pripravovaného jedla. Ak
použijete nadmerne veľký hrniec na malé množstvo jedla, spotrebujete oveľa viac energie.

6

Ovládanie varnej dosky
Kalibrácia senzorov

V priebehu doby, keď sa senzory prispôsobujú externým
podmienkam:
 Neklaďte na ich povrch žiadne predmety, inak by mohlo
dôjsť k aktivácii poruchového režimu.
 Povrch senzorov udržiavajte vždy v čistote
 Nevystavujte silnému osvetlení, ako je napr. halogénová
lampa nebo ostrý slnečný svit atd.
V prípade nedodržania týchto podmienok nemusí dôjsť k
správnej kalibrácii senzorov a na displeji sa objaví chybové
hlásenie (pozri tabuľku). Po odstránení príčiny dôjde
automaticky k správnej kalibrácii.

Pozor!

 Senzorové ovládanie je aktivované priložením prstu na
príslušný symbol na sklokeramickej doske. Ovládací panel
udržujte preto v čistote a suchu.
 Senzory nereagujú na tmavé matné farby (nepoužívať
čierne rukavice). Neklaďte nič na ovládací panel varnej
dosky.
 Pozor na nežiaduce zapnutie spotrebiča, napr. domácimi
zvieratami!

Zapnutie varnej dosky

Stiskneme pouze senzor B (síťový spínač).
Na obou
displejích se objeví symbol „0“ nebo „H“ a symboly aktivace
varné zóny „N“ blikají. Neprovedeme-li další volbu do 10 sec,
dojde k automatickému vypnutí varné desky.

Zapnutie varných zón

Do 10 sec po zapnutí varnej dosky stlačte senzor "L"
požadovanej varnej zóny. Príslušný symbol aktivácia varnej
zóny "N" zostane trvalo svietiť, ostatné symboly "N" zhasnú.
Do 8 sec vykonáme pomocou senzorov "+" a "-" nastavenie
požadovaného stupňa výkonu (1 - 9).
Varné zóny sa spínajú v rôznych časových intervaloch podľa
nastaveného regulačného stupňa.

Nastavenie stupňa výkonu
BEZ FUNKCIE
PREDOHREVU:

Aktivujte varnú zónu (symbol "N" trvale svieti) a do 8 sec
vyberte výkonový stupeň

Poznámka:

V prípade nastavenia stupňa výkonu pomocou senzoru "-",
bude po dobu 8 sec striedavo blikať zvolený výkonový stupeň
a symbol "A". Po uplynutí tejto doby zostane na displeji
zobrazený vybraný stupeň výkonu.
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Nastavenie stupňa výkonu
S FUNKCIOU
PREDOHREVU:

Tabuľka

Uľahčí varenie rýchlejším uvedením pokrmu do varu plným
výkonom a potom sa výkon automaticky prepne na zvolený
nižší stupeň.
 aktivujeme príslušnú varnú zónu.
 Stlačíme senzor "-", na displeji bliká striedavo 9 a A.
 Opätovným stlačením senzoru "-" (do 8 sec) zvolíme
požadovanú dobu predohrevu a výkonový stupeň po jej
uplynutí (pozri tabuľku).
 Ak neurobíme aktiváciu predohrevu, zostane nastavený
stupeň 9 a funkcia predohrev bude automaticky
deaktivovaná
Po celú dobu predohrevu bude varná zóna nastavená na
maximálny výkon a na displeji sa striedavo zobrazuje symbol
"A" a predvolený výkonový stupeň. Po uplynutí doby
predohrevu sa varná zóna automaticky prepne na predvolený
výkonový stupeň.
Doby predohrevu pre príslušné výkonové stupne sú uvedené
v tabuľke.
Výkonový
stupeň
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zmena stupňa výkonu

Vypnutie spotrebiča

Zapnutie duozóny

Vypnutie duozóny

Doba prevádzky na
maximálny výkon
(doba predehrevu)
60 sec
3 min
4 min 42 sec
6 min 30 sec
8 min 30 sec
2 min 30 sec
3 min 30 sec
4 min 30 sec
-

Bezpečnostné
vypnutie
6h
6h
6h
5h
5h
4h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
1,5 h

Pre zmenu stupňa výkonu aktivujte príslušnú varnú zónu
(senzor "L") a stlačením senzorov "+" a "-" vykonajte
požadovanú zmenu
Spotrebič môžete vypnúť kedykoľvek stlačením senzora "B"
po dobu 1 sec.
Zapnutie duozóny je možné kedykoľvek v priebehu varenia.
 Aktivuje príslušnú zónu stlačením senzora "L" pre duozónu.
 Na displeji svieti desatinná čiarka, následne stlačením
senzora "K" dôjde k aktivácii duozóny a rozsvieti sa symbol
"I".
Postupujeme rovnakým spôsobom, dôjde k zhasnutiu
symbolu "I" a vypne sa vonkajší okruh varnej zóny.
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Vypnutie varnej zóny

Indikátor zvyškového
tepla

Poznámka:

 Aktivujte príslušnú varnú zónu
 Súčasným stlačením oboch senzorov D (+) a C (-) sa varná
zóna vypne, alebo stlačením senzora C (-) postupne
nastavíme výkonový stupeň na "0".
 Po vypnutí varnej zóny bude displej príslušnej zóny
zobrazovať symbol "H", ktorý poukazuje na to, že táto zóna je
horúca a je možné využiť toto zvyškové teplo.
Ihneď po vypnutí varnej zóny alebo celej dosky sa na displeji
zobrazí "H". To znamená, že varná zóna je zohriata na teplotu
vyššiu ako 60 ° C. Po vychladnutí dosky symbol zmizne.
Ak dôjde k zobrazení "H" na displeji po pripojení dosky na
el. sieť (napr. pri zapnutí po výpadku dodávky el. energie
počas varenia alebo pri prvotnom pripojení dosky k el.
sieti), znamená to, že doska bola odpojená od prívodu el.
energie v horúcom stave. Toto nie je na závadu, symbol "H"
zmizne po uplynutí doby nastavenej výrobcom.

Funkcia udržiavania
pokrmu v teplom stave

Pomocou nízkeho výkonu udržiavame pokrm v teplom stave.
Nastavenie funkcie:
 Nastavíme varnú zónu na stupeň výkonu 1 a stlačíme senzor
"-".
 Na displeji sa zobrazí "u"

Uzamknutie ovládania
varné dosky

Ak chceme uzamknúť nastavený režim varnej dosky (zabráni
nechcenému prestavenie varnej platne pri prevádzke), stlačíme
senzor A (kľúč) po dobu minimálne 2 sec. Rozsvieti sa kontrolné
svietidlo
"F".
Pri uzamknutom ovládanie varnej platne zostáva funkčné iba
vypnutie varnej dosky (stlačením senzora B (sieťový spínač)
alebo vypnutie uzamknutia stlačením senzora A (kľúč). Po
vypnutí uzamknutia (indikačná dióda u senzora A zhasne)
môžeme znova ovládať všetky funkcie varnej dosky.

Poznámka:

Uzamknutie varnej dosky je možné len v zapnutom stave.

Detská poistka

Detská poistka slúži na znemožnenie použitia spotrebiča
Detskú poistku je možné aktivovať len keď nie je nastavený
výkonový stupeň varných zón.

Postup

 Zapnite varnú dosku stlačením senzora "B".
 Na displejoch sa zobrazia blikajúce desatinné bodky.
 Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne senzor
"+".
 Na displejoch sa na okamih zobrazí L a doska zhasne.
 Pri pokuse o zapnutie dosky sa displeja s L rozsvieti
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Deaktivácia - vypnutie
detskej poistky

 Zapnite dosku stlačením senzora "B"
 Rozsvieti sa na displejoch L
 Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne

senzor "-".

 Doska je pripravená na použitie.

Vypnutie varnej dosky
AUTOMATICKÉ

Vypneme-li všechny varné zóny, varná doska sa do 10-ti sec
automaticky vypne.

Vypnutie varnej dosky
OCHRANNÉ

Celá varná doska sa vypne v prípade, že stlačíme jeden senzor
alebo viac senzorov na dobu dlhšiu ako 12 sec (napr. položíme
utierku alebo nádobu na ovládacie symboly).

Vypnutie varnej dosky
BEZPEČNOSTNÉ

Doska je vybavená bezpečnostným vypnutím. Doba, po ktorej
dôjde k vypnutiu závisí na nastavenom stupni výkonu - viď
tabuľka.

Tabuľka chýb

Poznámka:

Displej
F1

Príčina
 príliš silné osvetlenie

F2

 silné pulzujúce svetlo (napr. žiarovka)

F3

 senzor prekrytý svetlým predmetom

F4

 silné premenlivé osvetlenie

FF

 prekrytie senzorov (napr. rozliata kvapalina

 Symboly FF, F1 až F4 sa striedavo zobrazujú so symbolmi
A0 - A9, ktoré označujú konkrétne senzor.
 Pri nevhodnom použití varné dosky (napr. ohrev prázdnej
nádoby), môže dôjsť k jej prehriatiu. Tento stav je
signalizovaný symbolom "t" na displejoch.
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Čistenie a údržba sklokeramického panelu

obrázek 1

obrázek 2

obrázek 3

Ochladený sklokeramický panel očistite po každom použití,
lebo pri každom ďalšom použití sa môže aj najmenšia špina
pripáliť na horúci povrch.
Na pravidelnú údržbu sklokeramického panelu používajte
špeciálne ošetrovacie prostriedky, ktoré na povrchu vytvoria
ochranný film pred špinou.
Pred každým použitím odstráňte zo sklokeramického panelu a
dna nádoby prach alebo prípadné iné prímesi, ktoré by mohli
poškriabať povrch (obr. 1).
Venujte pozornosť: oceľovou vlnou, čistiacimi špongiami a
abrazívnymi práškami povrch poškriabete. Poškodiť ho
môžete aj používaním agresívnych rozprašovačov a
nevhodných tekutých čistiacich prostriedkov (obr. 1 a obr. 2).
Označenie sa môže vymazať aj následkom používania
agresívnych čistiacich prostriedkov alebo drsných resp.
poškodených spodných častí nádoby (obr. 2).
Menšiu špinu odstráňte z vlhkou mäkkou handrou a povrch
potom utrite dosucha (obr. 3).
Vodové škvrny odstráňte jemným roztokom octu, ktorým však
nesmiete utierať rám (pri niektorých modeloch), lebo tým
stráca lesk. Nesmiete používať agresívne rozprašovače a
čistiace prostriedky na odstraňovanie vápenca (obr. 3).
Silnejšiu špinu odstráňte špeciálnymi
čistiacimi prostriedkami na čistenie sklokeramického panelu.
Pri tom zohľadnite návod výrobcu čistiaceho prostriedku
Po použití čistiaci prostriedok starostlivo odstráňte, lebo
zvyšky čistiacich prostriedkov môžu pri zohrievaní ohrievacích
telies poškodiť sklokeramických panel (obr. 3).
Nepoddajnú a pripálenú špinu odstráňte škrabkou. Pri tom
dbajte o to, aby sa plastová rúčka škrabky nedostala do styku
s horúcim varným povrchom (obr. 4). Pri používaní škrabky
buďte opatrní, aby ste sa nepoškodili! Cukor a potraviny
obsahujúce cukor môžu natrvalo poškodiť sklokeramický
povrch (obr. 5), preto je potrebné cukor a sladké jedlá
okamžite odstrániť škrabkou zo sklokeramického povrchu,
hoci je varná zóna ešte horúca (obr. 4).
Zmena farby sklokeramického panelu nevplývajú na funkciu a
stabilitu povrchu. Najčastejšie to spôsobujú pripálené zvyšky
jedál, resp. zmenu môže spôsobiť aj dno nádoby (napríklad
hliníkovej alebo medenej), čo sa skoro nedá úplne odstrániť.

obrázek 4

obrázek 5

Upozornenie:
Všetky uvedené nedostatky sú predovšetkým estetického
charakteru a nemajú priamy vplyv na funkciu spotrebiča.
Odstraňovanie nedostatkov tohto druhu nie je predmetom
záruky.
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Používanie varnej dosky
 Nezapínajte varnú zónu, pokiaľ na ňu nepoložíte nádobu a nikdy nepoužívajte varnú
dosku na vykurovanie miestností.
 Akýkoľvek tuk alebo olej na varných zónach môže vzbĺknuť. Preto buďte opatrní pri
používaní týchto surovín pri príprave jedla (napr. hranolčeky) a vždy dozerajte na celý
proces varenia.
 Používajte nádoby s rovným dnom, do povrchu ktorých nie sú vtlačené nečistoty, ktoré
by mohli spôsobiť škrabance.
 Zrnká piesku môžu spôsobiť škrabance, ktoré sa nedajú odstrániť. Na varnú plochu
dávajte iba nádoby s čistým dnom. Nádoby vždy zdvihnite, keď ich budete chcieť
presunúť.
 Nepoužívajte hlinené nádoby, môžu poškrabať povrch varnej dosky.
 Nepoužívajte sklokeramickú dosku ako odkladaciu plochu.
 Hrozí vznik škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v alobalových
fóliách, nádobách z plastu a podobných. Nebezpečenstvo roztavenia, požiaru, prípadne
poškodenia varnej dosky.
 Nenechávajte nádoby prekypieť. Varná doska je chránená proti prehriatiu, ale nádoba
s prekypeným obsahom sa môže ohriať tak, že poškodí dosku. Na také poškodenie sa
nevzťahuje záruka.
 Nikdy nepoužívajte nádoby s deformovaným dnom. Dutina alebo guľaté dno môže
zasahovať do činnosti ochrany proti prehriatiu a spotrebič sa veľmi ohreje. To môže viezť
k prasknutiu sklokeramickej dosky a k poškodeniu dna.
 Sklokeramická doska je veľmi pevná, avšak nie je nerozbitná. Pokiaľ na dosku dopadne
predmet hranou, môže doska prasknúť. Poškodenie sa prejaví ihneď alebo po krátkej
chvíli. Poškodenú varnú dosku ihneď odpojte od elektrickej siete a nepoužívajte ju.
 Nikdy nedávajte na varné zóny nádoby s vlhkým dnom alebo pokrievky so
skondenzovanou parou. Môže dôjsť k poškodeniu varných zón.
 Nikdy nenechávajte na varnej zóne nádoby vychladnúť. Pod nádobou sa môže tvoriť
vlhkosť, ktorá môže spôsobiť jej koróziu.
 Pri čistení najskorej odstráňte zvyšky jedla z varnej plochy a to ihneď v priebehu varenia
a konečné čistenie urobte až po ukončení varenia. Zvláštnu pozornosť venujte
odstráneniu cukornatých pripečenín, tieto môžu pri dlhodobom pôsobení narušiť
štruktúru sklokeramickej dosky.
 Uistite sa, že všetky zvyšky čistiacich prostriedkov sú po použití úplne odstránené,
pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu sklokeramickej dosky pri zahriatí varných zón.
 Kovovo sa lesknúce škvrny vznikajú používaním hliníkových nádob alebo použitím
nevhodného čistiaceho prostriedku, škvrny sa dajú odstrániť iba opakovaným čistením.
 Poškrabanie sklokeramiky môžu spôsobiť napr. pieskové zrná z čistenej zeleniny, zvyšky
nevhodného čistiaceho prášku.
 Dosku znečistenú hlinou, pieskom alebo podobnými brúsnymi prostriedkami jemne otrite
mäkkou vlhkou utierkou dočista a vyčistite tekutým čistiacim prostriedkom, určeným pre
sklokeramické povrchy.
 Nepoužívajte drôtenky, mycie huby ani iné prostriedky s drsným povrchom. Rovnako
neodporúčame používanie korozívnych a agresívnych prípravkov, ako sú napr. spreje na
rúry na pečenie a na odstraňovanie škvŕn.
 Pri varení sa nesmú okraje nádob dotýkať rámu sklokeramickej dosky a ani sa nesmú na
neho položiť.
Výrobca neodpovedá za defekty sklokeramickej dosky, ktoré vznikli nevhodným
typom použitých nádob ani za defekty, ktoré vznikli nevhodnou alebo
neprimeranou manipuláciou.
Akákoľvek zmena vzhľadu sklokeramického povrchu neovplyvní správnu funkčnosť ani
odolnosť varnej dosky. Zmeny farby sú výsledkom pôsobenia pripálených zvyškov jedla
alebo použitia nádob z hliníku alebo medi. Tieto šmuhy sa dajú odstrániť iba veľmi ťažko.
12

Montáž varného panelu
Dôležité upozornenia
 Spotrebič smie do kuchynskej skrinky zabudovať a na elektrickú sieť pripojiť len odborník.
 Dyha, resp. obloženie kuchynskej skrinky musí byť opracované teplovzdornými lepidlami
(100°C), inak môže z dôvodu menšej tepelnej odolnosti zmeniť farbu a tvar.
 Varný panel je vhodný na zabudovanie do pracovnej dosky nad kuchynskou skrinkou šírky
600mm a viac.
 Vstavaný varič musí byť pri konečnej montáži umiestnený tak, aby bol prístup k predným
dvom príchytom (konzolám) zo spodu.
 Visiace kuchynské skrinky nad varným povrchom musia byť umiestnené tak vysoko, aby
neprekážali pri varení.
 Vzdialenosť medzi varným povrchom a digestorom musí byť minimálne taká ako ju vyžaduje v
návode na montáž digestora. Minimálna vzdialenosť je 650mm.
 Minimálna vzdialenosť medzi okrajom spotrebiča a susedným vysokým kuchynským
elementom je 40mm.
 Použitie ochranných líšt z masívneho dreva na pracovných doskách za varnými miestami je
prípustné, pokiaľ je minimálny odstup v súlade so zobrazením na obrázkoch pre zabudovanie.
 Najmenšia vzdialenosť medzi panelom a zadnou stenou je vyznačená na obrázku na
zabudovanie panelu.

Rozmery otvoru pre
zabudovanie spotrebiča

 Varný panel môže byť zabudovaný do 30 až 50mm hrubých
pracovných dosiek.
 Prvok kuchynskej linky v spodnej časti nemusí mať zásuvku.
Musí byť vybavený horizontálnou doskou vo vzdialenosti
100mm od spodnej povrchovej plochy pracovnej dosky.
Priestor medzi doskou a varným panelom musí byť prázdny
a nesmú sa v ňom skladovať ani uchovávať žiadne
predmety.
 Zadná strana prvku kuchynskej linky musí mať tiež 100mm
vysoký otvor pozdĺž celej šírky prvku a predná strana musí
mať otvor najmenej 6 mm.
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Postup zabudovania

Zabudovávanie veľkých
varných platní

 Pracovná doska musí biť umiestnená v úplne vodorovnej
polohe.
 Vyrezaný povrch primerane opatrite.
 Naskrutkujte priložené upevňovacie prvky 4 s priloženými
skrutkami 4 vpravo a vľavo na varný panel do pripravenej
diery v otvore.
 Varný panel pripojte na elektrickú sieť (viď návod na
pripojenie panelu na elektrickú sieť).
 Varný panel vložte do vyrezaného otvoru.
 Varný panel zhora pevne pritlačte na pracovnú dosku.

Pri zabudovávaní veľkých varných platní je potrebné vložiť
vymedzovaciu lištu (treba kúpiť osobitne - 286696).

Pripojenie varného panelu na sieť
 Zapojenie môže urobiť iba oprávnený odborník. Ochrana
elektrického vedenia musí zodpovedať platným predpisom.
 Pripájacie zdierky sú dostupné, keď je otvorené veko pre
zdierky.
 Pred zapojením skontrolujte, či sa zhoduje napätie uvedené na
štítku s napätím v elektrickej sieti.
 Štítok sklokeramickej vstavanej dosky je pripevnený na spodnej
strane spotrebiča.
 Prístroj je vyrobený pre pripojenie na sieť striedavého prúdu
(AC) 230 V.
 Pri zapojení na elektrickú sieť sa počíta so spínacím
zariadením, ktoré spotrebič oddeľuje na všetkých póloch od
siete a pri ktorom je pri otvorenom nastavení vzdialenosť medzi
kontaktmi najmenej 3mm. Vhodné sú, poistky, FI spínače.
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 Výber zapojenia musí zohľadňovať prúdovú možnosť
inštalácie a poistiek.
 Spotrebiče tohto typu môžu byť z jednej strany zabudované
aj k vyššiemu kusu nábytku, ale z druhej strany musí byť
kus nábytku len vo výške spotrebiča.
 Miesta, ktorými prechádza prúd, musia byť zaizolované
pred možnosťou dotyku.

Základná adaptácia
senzorov prostrediu

Po každom pripojení na sieťové napätie sa automaticky
vykoná základná adaptácia, ktorá zaručuje optimálnu funkciu
všetkých senzorov. Na všetkých displejoch sa zjaví "-".
Po úspešnom ukončení základnej adaptácie sa ozve zvukový
signál, všetky displeje zhasnú a varný panel môžete
obsluhovať. Počas adaptácie nesmiete mať na senzoroch
žiadne predmety. Adaptácia sa preruší, kým neodstránite
všetky predmety.
V tom čase nie je možné varný panel obsluhovať!
DÔLEŽITÉ!
Pred každým zásahom musíte prerušiť prívod elektrickej
energie do spotrebiča. Pripojenie musíte vykonať vzhľadom na
sieťové napätie a v súlade so znázornenou schémou.
Ochranný vodič (PE) pripojte na sponu, označenú znakom na
uzemňovanie
. Prípojný kábel musíte viesť odľahčovacím
zariadením, ktoré chráni kábel pred vytiahnutím.
Po pripojení zapnite všetky varné zóny na približne 3 minúty,
aby ste preskúšali ich činnosť.

Schéma pripojenia:

 Nesprávne pripojenie môže poškodiť súčiastky prístroja. Na
tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka!
 Predtým ako sa pokúsite o pripojenie, skontrolujte, či napätie
uvedené na typovom štítku zodpovedá inštalácii vo vašej
domácnosti. Oprávnená osoba musí skontrolovať napätie
(230V proti N) s voltmetrom!
 Sieťovú šnúru umiestnite vzadu na prístroji tak, aby sa
nedotýkala zadného panelu prístroja, pretože sa môže
počas prevádzky veľmi zohriať.
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Na pripojenie môžete použiť:

 Gumový prípojný kábel, typ H05 RR-F 3x 1,5 so žltozeleným ochranným vodičom,
 PVC prípojný kábel, typ H05 VV-F 3 x 1,5 so žlto-zeleným
ochranným vodičom alebo iný, rovnako kvalitný alebo ešte
kvalitnejší kábel.

1.
2.

Spona proti vytrhnutiu šnúry
Konce vodičov spevnené nalisovanou koncovkou
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Technické údaje
Typ
Elektrické zapojenie
Prevádzkové napätie
Druhy spínačov
Varné zóny
Predná varná zóna
(ø mm/kW)
Zadná varná zóna
(ø mm/kW)
Celkový príkon (kW)

430A

4309
AC 230 V
230 V, 50 Hz
Elektronické senzory -TOUCH CONTROL
HL = HI-LIGHT
180/120 / 1,7/HL
180 / 1,8/HL
145 /1,2/HL

145 /1,2/HL

2,9

3,0

INFORMÁCIE O VÝROBKU, NARIADENIE (EÚ) Č.66/2014
Symbol

Jednotka

Meno dodávateľa alebo
ochranná známka
Identifikácia modelu

Hodnota
GORENJE

Hodnota
GORENJE

430A

4309

2

2

Sálavé varné
plotny
14,5
18,0/12,0
195,3
190,6
193,0

Sálavé varné
plotny
14,5
18,0
191,9
190,6
191,3

Typ varnej dosky
Počet zón a/alebo plôch na
varenie na varenie
Technológia ohrevu

EE electric
burner

Priemery varných zon a / alebo
plôch

Ø

Vypočítaná spotreba energie na
zónu alebo plochu na varenie

ECelectric

Spotreba energie varnej dosky
vypočítaná

EE electric

cm
Wh/kg

cooking

Wh/kg

hob

282249 sk

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ
VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.
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