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[en]Instruction 
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Nádobí......................

 Dětská  
Aktivace a deaktivace dětské pojistky.  

 Automatické varné zóny ..

 Základní  
Provedení základního nastavení.....

 Čištění přístroje

 Zákaznický  
Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD)  

 Zkušební 
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P oužití podle určení
Intended use

 
 

 
 

 
Poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem 
daného zdravotnického přístroje o možné 
neslučitelnosti přístroje s daným 
zdravotnickým přístrojem.
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mohou  
dojít 

k poškození.
 

Mohlo by dojít 
k poškození.

 
 

 
 



    

Nádobí

  vhodnosti 



Feromagnetická oblast se zmenší i v případě, že 
materiál, z něhož je nádoba vyrobena, obsahuje 
například hliník. To může znamenat, že se nádoba 
nezahřeje dostatečně nebo varná deska nádobu 
nezorpozná.

 
Nikdy nepoužívejte rozptylovače tepla nebo varné 
nádoby vyrobené z:

varných nádob

 
 

 trojvrstvým 
 

 

Chybějící nádoba nebo její nevhodná velikost

nádoby



Getting to know your appliance
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Používejte nádobí o vhodné velikosti

  



Operating the appliance
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Eintopf (hustá polévka) např. čočková 
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Eintopf (hustá polévka) 
 

 
. .
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Pečení/s  

 

 
 

 

 
 

Krevety, tygří krevety 
 

 
 

postupně
postupně

 
 

 
 

smažené těstíčku
 B

N aťte



Time-setting options

 
 

 

 
vých funkcí  

časových funkcí  

  .

časových 
funkcí    



 

Powerboost function

 .

 
   

 

 
 

  

 

Childproof lock

Aktivace a deaktivace dětské pojistky

 



Wipe protection

  

 
  
 

 Automatické
      varné zóny
Automatic safety cut-out
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tis ý symbol  
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Basic settings
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Nevhodné.



Provedení základního nastavení:

 

  

 

Energie consumption indicator

.

 

.

.



Suitability test of tableware

 Základní nastavení"  
 

 
 Indukční vaření"

Cleaning

 Čištění přístroje 
 

.

Odolnou  
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Frequently Asked Questions (FAQ)

 
 

  

Nádobí

 

  

 



Trouble shooting

 
 

   přístroje"
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Customer service  
najdeme 

nejvhodnejší řešení, aby jste se vyhnuli zbytečným 
návštěvám našich servisních techniků.

Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD)
 

označení produktu (č. E) výrobní číslo (č. FD)
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Test dishes

.

Čočková polévka, ohřívání a udržování teploty 
Čočková polévka  

.

.

Čočková polévka  
 klobásami 
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Příprava
příprava
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Vepřová pečeně 
 vepřové pečeně

pečeně  
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Důležitá upozornění
Bezpečnostní upozornění: bezpečnost během používání 
přístroje je zaručena pouze tehdy, pokud byla vestavba technicky 
provedena správným způsobem a podle tohoto montážního 
návodu. Za škody, které vzniknou neodbornou vestavbou, ručí 
montér.
Tento přístroj je vhodný k používání až do nadmořské výšky 
4000 metrů.

Nositelé elektronických implantátů!
Přístroj může obsahovat permanentní magnety, které mohou 
ovlivnit elektronické implantáty, jako např. kardiostimulátor nebo 
inzulínovou pumpu. Proto během montáže dodržujte minimální 
odstup od elektronických implantátů 10 cm.
Připojení k elektrickému proudu: musí být provedeno 
koncesovaným odborníkem. Přitom musí být dodržována 
ustanovení místního dodavatele elektřiny.
Přístroj musí být napojen napevno a přípojka musí být 
opatřena odpovídajícím odpojovačem dle předpisů pro 
instalaci.
Typy k připojení: přístroj patří do ochranné třídy "I". Ta smí být 
použita pouze v kombinaci s uzemněnou přípojkou.
Výrobce nezodpovídá za poruchy nebo možné škody, které 
vzniknou v důsledku chybné elektrické instalace.

Síťový připojovací kabel: síťový připojovací kabel smí instalovat 
pouze odborník s licencí nebo vyškolený technik zákaznického 
servisu. Potřebné údaje o připojení naleznete na typovém štítku 
a na schématu připojení.

Montáž pod pracovní desku: indukční varné desky smí být 
instalovány pouze nad zásuvky nebo pečicí trouby stejné značky, 
které mají odvětrávání. Pod varnou deskou se nesmí nacházet 
žádné chladničky, myčky nádobí, trouby bez odvětrávání nebo 
pračky.
Odsavač par: vzdálenost mezi odsavačem par a varnou deskou 
musí odpovídat minimální udané vzdálenosti podle montážního 
návodu pro odsavač par.
Pracovní deska: musí být rovná, vodorovná a stabilní. 
Dodržujte pokyny výrobce pracovní desky.
Pokud tloušťka pracovní desky, do které bude zabudována 
varná deska, neodpovídá zadání, vyztužte ji nehořlavým 
materiálem odolným proti vodě, dokud nedosáhnete 
minimální doporučované tloušťky.
V opačném případě nelze zaručit dostačující stabilitu.

  Pracovní deska, do které bude varná deska zabudována, by 
měla snést zatížení cca 60 kg.

  Po zabudování varné desky nejprve zkontrolujte, zda je  
rovná.

Záruka: neodborná vestavba, napojení nebo chybná montáž 
vedou ke ztrátě záruky.
Upozornění: veškeré práce provedené na vnitřku spotřebiče, 
včetně výměny síťového připojovacího kabelu, smí provést 
výhradně vyškolený technik zákaznického servisu.



Příprava nábytku, obrázek 1/2/3
Vestavný nábytek: musí být odolný minimálně do teploty 90 °C.
Výřez: po vyříznutí odstraňte třísky.
Řezné plochy: opatřete je žáruvzdorným materiálem. 
Vestavba nad zásuvku, obrázek 2a 
Pracovní deska: musí mít tloušťku minimálně 20 mm. 
Odvětrávání: vzdálenost mezi povrchem pracovní desky 
a horní oblastí zásuvky musí činit 65 mm.
Upozornění: používejte pouze dělicí přihrádku ze dřeva, neboť 
kovové objekty v zásuvce mohou v důsledku recirkulace 
vzduchu z odvětrávání varné desky dosáhnout vysokých teplot 
(obrázek 11).

Montáž nad pečicí troubu, obrázek 2b 
Přihrádka: musí mít tloušťku minimálně 30 mm.
Upozornění: podívejte se do montážního návodu pro pečicí 
troubu, zda nemusí být vzdálenost mezi varnou deskou a pečicí 
troubou větší.
Odvětrávání: vzdálenost mezi pečicí troubou a varnou deskou 
musí činit minimálně 5 mm.
Ventilace, obrázek 3
Aby byla zaručena správná funkčnost přístroje, musí být 
varná deska odpovídajícím způsobem odvětrávána. 
Protože ventilace ve spodní části přístroje potřebuje 
dostatečný přívod čerstvého vzduchu, musí být nábytek 
instalován odpovídajícím způsobem. K tomu je třeba 
následující:

  Minimální vzdálenost mezi zadní stěnou nábytku
a kuchyňskou stěnou a mezi povrchem pracovní desky 
a horní částí zásuvky (obrázek 3a).

  Otvor nahoře v zadní stěně nábytku (obrázek 3b).
  Pokud není dodržena minimální vzdálenost 20 mm 
od zadní stěny nábytku, musí být v dolní části otvor 
(obrázek 3c).

Upozornění: pokud bude přístroj vestavěn do varného ostrůvku 
nebo bude instalován jiným způsobem, který zde nebyl popsán, 
musí být dodrženo odvětrávání varné desky.

Vestavba přístroje, obrázky 4/5/6/7/8/10
Upozornění: při montáži varné desky noste ochranné 
rukavice. Plochy, které nevidíte, mohou mít ostré hrany.
U přístrojů bez předem instalovaného kabelu zaveďte 
síťový připojovací kabel do přípojné krabice.

1.  Otočte varnou desku a položte ji na dno obalu, hadr
nebo jinou plochu, abyste ji nepoškrábali.

2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte kryt přípojné krabice
(obrázek 4).

3. Uvolněte připevňovací šrouby a pomocí šroubováku
nadzdvihněte hadicovou svorku (obrázek 5).

4. Napojte pouze dle schématu na přípojné krabici
(obrázek 6):
BN: hnědý 
BU: modrý
GN/YE: žlutý a zelený 
BK: černý 
GY: šedý

Upozornění
  Pokud použijete přiložené měděné můstky, tak je 
namontujte dle schématu připojení.

  Dávejte pozor na to, abyste po připojení kabelu pevně 
utáhli šrouby na připojovací krabici.

5. Síťový připojovací kabel připevněte pomocí hadicové
svorky a utáhněte připevňovací šrouby (obrázek 7).

6. Zavřete víko připojovací krabice.
Upozornění: pokud potřebujete delší kabel, kontaktujte 
zákaznický servis.
Nasazení varné desky, obrázek 8  
Vsuňte přístroj do vestavěného prostoru.

  Nepřiskřípněte síťový připojovací kabel a neveďte ho přes 
ostré hrany. Pokud je pod varnou deskou vestavěná pečicí 
trouba, tak veďte vedení k přípojné krabici zadním rohem 
pečicí trouby. Vedení musí být instalováno takovým 
způsobem, aby se nedotýkalo žádných horkých míst na varné 
desce nebo na pečicí troubě.

  U dlážděných pracovních ploch: spáru mezi dlaždicemi 
utěsněte silikonovou hmotou. 

Nasaďte varnou desku do výřezu v pracovní desce o 
hloubce 500 mm - Obrázek 9
1. Označte si střed výřezu v pracovní desce.
2. Nasaďte varnou desku.
3. Na pracovní desce vyrovnejte rám pracovní desky podle

označení.
4.  Zatlačte pracovní desku do otvoru.

  Nesmíte skřípnout síťový připojovací kabel a vést ho přes 
ostré hrany. Pokud je pod varnou deskou zabudovaná pečicí 
trouba, tak vedení k přípojné krabici veďte zadním rohem pečicí 
trouby. Vedení musí být instalováno tak, aby se nedotýkalo 
žádných horkých ploch varné desky nebo pečicí trouby.

  V případě dlážděných pracovních desek: utěsněte spáry 
pomocí silikonové hmoty. 

Připojení přístroje, obrázek 10
    Napětíí viz typový štítek.
  Připojte pouze podle schématu připojení.
BN: hnědý
BU: modrý
GN/YE: žlutý a zelený 
BK: černý 
GY: šedý

   Podle druhu připojení musí být případně změněno
uspořádání svorek dodaných z výroby. Svorky musí být 
případně zkráceny a izolace odstraněna, aby bylo možné 
nasadit svorku, která spojuje dva kabely.

Demontáž přístroje
Odpojte přístroj od elektrické sítě.
Zatlačte proti varné desce směrem zespodu a vyjměte ji. 
Pozor!
Poškození přístroje! Nezkoušejte vyjmout přístroj 
páčením shora. 





Informace v případě elektrických varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka 
Značka SIEMENS 
Model EH645FFB1E 

Typ varné desky elektrická 
Počet zón a/a nebo ploch na vaření 4 

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) indukční 

V případe kruhových zón a nebo ploch na vaření: průměr plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na vaření, 

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

levá přední Ø 18 cm 
levá zadní Ø 18/28 cm 

pravá zadní Ø 14,5 cm 
pravá přední Ø 21 cm 

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohříevanou zónu a nebo plochu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg 
levá přední 170,0 Wh/kg 
levá zadní 170,0 Wh/kg 

pravá zadní 170,0 Wh/kg 
pravá přední 170,0 Wh/kg 

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 170,0 Wh/kg 

Tabulka povinných informací pro domácnost: (V  smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.)



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované 
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o 
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně 
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku 
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento 
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména 
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní 
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu 
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, 
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat 
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán 
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční 
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, 
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, 
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším 

napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou 

neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče



Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční 
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný 
reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, 
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o 
používání spotřebiče.“
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 Detská  
Aktivácia a deaktivácia detskej poistky..  

 Automatické  varnej zóny

 

 Čistenie prístroja .  
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 Zákaznícky  
Označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD)
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Použitie podľa určenia
Intended use

 
 

 
 

 
 

 
 

Poraďte sa so svojím 
lekárom alebo výrobcom daného 
zdravotníckého prístroja o možnej 
nezlúčitel'nosti prístroja s daným 
zdravotníckym prístrojom.
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Dôležité bezpečnostné
      pokyny 
Important safety information Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru! 

 
 
 

zónu  
 

Ri

Ris

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia! 

Ri displej

Ris
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Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu
     elektrickým prúdom! 
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Risk of electric shock! 
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Varovanie – Nebezpečenstvo poškodenia!

Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu! 
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Environmental protection Induction cooking
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Feromagnetická oblasť sa zmenší i v prípade, že 
materiál, z ktorého je nádoba vyrobená, obsahuje 
hliník. To môže znamenať, že sa nádoba nezahreje 
dostatočne alebo varná doska nádobu nerozpozná.

ý riad
Nikdy nepoužívajte rozptyl'ovače tepla alebo varné 
nádoby vyrobené z:

Chybajúca nádoba alebo jej nevhodná vel'kosť
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Time-setting options
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Childproof lock

Aktivácia a deaktivácia detskej poistky
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Wipe protection
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Energie consumption indicator
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Suitability test of tableware
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Cleaning

 Čistenie prístroja 
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Frequently Asked Questions (FAQ)
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Trouble shooting
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Customer service  
Vždy najdeme najvhodnejšie 

riešenie, aby ste sa vyhli zbytočným návštevám našich 
servisných technikov.

Označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD)

označenie produktu (č. E) výrobné číslo 
konrétneho prístroja (č. FD).

 
  

 
 

 

 



Test dishes
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Šošovicová polievka, ohrievanie a udržiavanie teploty 
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Dôležité upozornenia
Bezpečnostné upozornenie: Bezpečnost’ počas používania 
prístroja je zaručená iba vtedy, ak bolo zabudovanie 
technicky vykonané správnym spôsobom a podľa tohto 
montážneho návodu. Za škody, ktoré vzniknú neodborným 
zabudováním, ručí montér. Tento prístroj je vhodný 
na používanie až do nadmorskej výšky 4000 metrov.

Nositelia elektronických implantátov!
Prístroj môže obsahovat’ permanentné magnety, ktoré môžu 
ovplyvniť elektronické implantáty, ako napr. kardiostimulátor 
alebo inzulínovú pumpu. Preto počas montáže dodržujte 
minimálny odstup od elektronických implantátov 10 cm.

Pripojenie do elektrického prúdu: Musí byť vykonané 
koncesovaným odborníkom. Pritom musia byť dodržané 
ustanovenia miestneho dodávateľa elektriny.
Prístroj musí byť napojený napevno a prípojka musí byť 
vybavená zodpovedajúcim odpojovačom podľa predpisov 
pre inštaláciu.

Typy na pripojenie:
Prístroj patrí do ochrannej triedy I a môže byť použitý iba v 
kombinácii s uzemnenou prípojkou.
Výrobca nezodpovedá za poruchy alebo možné škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku chybnej elektrickej inštalácie.

Sieťový pripojovací kábel: Sieťový pripojovací kábel môže 
inštalovať iba odborník s licenciou alebo vyškolený technik 
zákazníckeho servisu. Potrebné údaje o pripojení nájdete 
na typovom štítku a na schéme pripojenia.

Montáž pod pracovnú dosku: Indukčné varné dosky môžu byť 
inštalované iba nad zásuvky alebo rúry na pečenie rovnakej 
značky, ktoré majú odvetrávanie. Pod varnou doskou sa nemôžu 
nachádzať žiadne chladničky, umývačky riadu, rúry 
bez odvetrávania alebo práčky.
Odsávač pár: Vzdialenosť medzi odsávačom pár a varnou 
doskou musí zodpovedať minimálne stanovenej 
vzdialenosti podľa montážneho návodu pre odsávač pár. 
Pracovná doska: Musí byť rovná, vodorovná a stabilná. 
Dodržujte pokyny výrobcu pracovnej dosky. Ak hrúbka pracovnej 
dosky, do ktorej bude zabudovaná varná doska, nezodpovedá 
zadaniu, vystužte ju nehorľavým materiálom odolným 
proti vode, kým nedosiahnete minimálnej odporúčanej hrúbky. 
V opačnom prípade sa nedá zaručit’ dostačujúca stabilita.

  Pracovná doska, do ktorej bude varná doska zabudovaná, 
by mala zniesť zaťaženie cca 60 kg.

  Po zabudovaní varnej dosky najprv prekontrolujte, či je
rovná.

Záruka: Neodborné zabudovanie, napojenie alebo chybná 
montáž vedú ku strate záruky.
Upozornenie: Všetky práce vykonané na vnútrajšku 
prístroja,vrátane výmeny sieťového pripojovacieho káblu, 
môže vykonat’ výhradne vyškolený technik zákazníckeho 
servisu.



Príprava nábytku, obrázok 1/2/3
Zabudovaný nábytok: Musí byť odolný minimálne 
do teploty 90 °C.
Výrez: Po vyrezaní odstráňte tiesky.
Rezné plochy: Obstarajte ich žiaruvzdorným materiálom. 
Zabudovanie nad zásuvku, obrázok 2a 
Pracovná doska: Musí mať hrúbku minimálne 20 mm. 
Odvetrávanie: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej 
dosky a hornou oblasťou zásuvky musí byť 65 mm.
Upozornenie: Používajte iba deliacu priehradku z dreva, 
pretože kovové objekty v zásuvke môžu v dôsledku 
recirkulácie vzduchu z odvetrávania varnej dosky 
dosiahnuť vysokých teplôt (obrázok 11).
Montáž nad rúru na pečenie, obrázok 2b 
Priehradka: Musí mať hrúbku minimálne 30 mm.
Upozornenie: Pozrite sa do montážneho návodu pre rúru 
na pečenie, či nemusí byť vzdialenosť medzi varnou doskou 
a rúrou na pečenie väčšia. 
Odvetrávanie: Vzdialenosť medzi rúrou na pečenie a 
varnou doskou musí byť minimálne 5 mm.
Ventilácia, obrázok 3
Aby bola zaručená správná funkčnost’ prístroja, musí byť varná 
doska zodpovedajúcim spôsobom odvetrávaná. Pretože 
ventilácia v spodnej časti prístroja potrebuje dostatočný prívod 
čerstvého vzduchu, musí byť nábytok inštalovaný 
zodpovedajúcim spôsobom. K tomu je potrebné nasledujúce:

  Minimálna vzdialenosť medzi zadnou stenou nábytku
a kuchynskou stenou a medzi povrchom pracovnej 
dosky a hornou časťou zásuvky (obrázok 3a).

  Otvor hore v zadnej stene nábytku (obrázok 3b).
   Ak nie je dodržaná minimálna vzdialenosť 20 mm 
od zadnej steny nábytku, musí byť v dolnej časti 
otvor (obrázok 3c).

Upozornenie: Ak bude prístroj zabudovaný do varného 
ostrovčeka alebo bude inštalovaný iným spôsobom, ktorý tu 
nebol popísaný, musí byť dodržané odvetrávanie varnej dosky.

Zabudovanie prístroja, obrázky 4/5/6/7/8/10
Upozornenie: Pri montáži varnej dosky noste ochranné 
rukavice. Plochy, ktoré nevidíte, môžu mať ostré hrany.
U prístrojov bez vopred inštalovaného kábla zaveďte 
sieťový pripojovací kábel do prípojnej krabice.

1. Otočte varnú dosku a položte ju na dno obalu, na handru 
alebo na inú plochu, aby ste ju nepoškriabali.

2. Pomocou skrutkovača nadvihnite kryt prípojnej krabice 
 (obrázok 4).

3. Uvoľnite upevňovacie skrutky a pomocou
 skrutkovača nadvihnite hadicovú svorku (obrázok5).

4. Napojte iba podľa schémy na prípojnej krabici 
(obrázok 6):
BN: hnedý 
BU: modrý 
GN/YE: žltý a zelený 
BK: čierny 
GY: šedý

Upozornenie
   Ak použijete priložené medené mostíky, tak ich 
 namontujte podľa schémy pripojenia.

    Dávajte pozor na to, aby ste po pripojení kábla pevne 
utiahli skrutky na pripojovacej krabici.

5. Sieťový pripojovací kábel pripevníte pomocou hadicovej
svorky a utiahnite upevňovacie skrutky (obrázok 7).

6. Zatvorte vrchnák pripojovacej krabice.
Upozornenie: Ak potrebujete dlhší kábel, kontaktujte
zákaznícky servis.
Nasadenie varnej dosky, obrázok 8 
Vsuňte prístroj do vstavaného priestoru.

  Nepriškripnite sieťový pripojovací kábel a neveďte ho 
cez ostré hrany. Ak je pod varnou doskou zabudovaná rúra 
na pečenie, tak veďte vedenie k prípojnej krabici zadným 
rohom rúry na pečenie. Vedenie musí byť inštalované takým 
spôsobom, aby sa nedotýkalo žiadnych horúcich miest 
na varnej doske alebo na rúre na pečenie.

  U dláždených pracovných plôch: Škáru medzi 
dlaždicami utesnite silikónovou hmotou. 

Nasaďte varnú dosku do výrezu v pracovnej doske
o  hĺbke 500 mm - obrázok 9
1. Označte si stred výrezu v pracovnej doske.
2. Nasaďte varnú dosku.
3. Na pracovnej doske vyrovnajte rám pracovnej dosky

podľa označenia.
4. Zatlačte pracovnú dosku do otvoru.

  Nesmiete priškripnúť sieťový pripojovací kábel a viesť ho 
cez ostré hrany. Ak je pod varnou doskou zabudovaná rúra 
na pečenie, tak vedenie k prípojnej krabici veďte zadným 
rohom rúry na pečenie. Vedenie musí byť inštalované tak, aby 
sa nedotýkalo žiadnych horúcich plôch varnej dosky alebo rúry 
na pečenie.

  V prípade dláždených pracovných dosiek: Utesnite škáry 
pomocou silikónovej hmoty. 

Pripojenie prístroja, obrázok 10 
  Napätie: Pozri typový štítok.
  Pripojte iba podľa schémy pripojenia.
BN: hnedý
BU: modrý 
GN/YE: žltý a zelený 
BK: čierny 
GY: šedý

  Podľa druhu pripojenia musí byť prípadne zmenené 
usporiadanie svoriek dodaných z výroby. Svorky musia byť 
prípadne skrátené a izolácia odstránená, aby bolo možné 
nasadit’ svorku, ktorá spája dva káble.

Demontáž prístroja 
Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Zatlačte proti varnej doske smerom zospodu a vyberte ju.
Pozor!
Poškodenie prístroja! Neskúšajte vytiahnuť prístroj 
páčením zhora.





Informácie v prípade rúr na pečenie pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka 
    SIEMENS   

Identifikácia modelu   EH645FFB1E   
Typ varnej dosky   elektrická   

Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie   4   

Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 
na varenie, pevné platne)   indukčné   

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm 
      

ľavá predná Ø 18 cm 
ľavá zadná Ø 18/28 cm 

pravá zadná Ø 14,5 cm 
pravá predná Ø 21 cm 

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka 
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm 
      

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg       
ľavá predná   170,0 Wh/kg 
ľavá zadná   170,0 Wh/kg 

pravá zadná 170,0 Wh/kg 
pravá predná 170,0 Wh/kg 

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg   170,0 Wh/kg 

Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.) 



Záručný list
fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk






