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Umístěním označení CE  na tento výrobek prohlašujeme, na vlastní 
odpovědnost, že dodržujeme všechny evropské bezpečnostní, zdravotní a 
environmentální požadavky uvedené v právních předpisech pro tento výrobek. 
Součásti tohoto spotřebiče jsou případně v souladu s: NAŘÍZENÍM (ES) č. 
1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 

Bezpečnostní upozornění a údržba:
• VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání

zahřívají na vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli
topných článků.

• Děti do 8 let věku musejí být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou
pod neustálým dohledem.

• Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, případně byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumějí možným nebezpečím.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Děti nesmějí bez dozoru dospělých spotřebič čistit, ani provádět

činnosti údržby.
• VAROVÁNÍ: Vaření bez dozoru na varné desce s tukem nebo olejem

může být nebezpečné a způsobit požár.
• Nikdy se nepokoušejte uhasit požár vodou; vypněte spotřebič, a potom

zakryjte plamen např. pokličkou nebo protipožární dekou.
• VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: na varném povrchu nic neskladujte.
• VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, spotřebič vypněte, aby nedošlo

k úrazu elektrickým proudem.
• K čištění zařízení nepoužívejte čisticí spotřebiče na páru.
• Na povrch varné desky nepokládejte žádné kovové předměty, jako

jsou nože, vidličky, lžíce nebo pokličky rendlíků, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.

• Vše, co se rozlije, by mělo být z víka odstraněno před otevřením.
Povrch varné desky musí umožňovat ochlazení před zavřením víka.

• Po použití prvek varné desky vypněte příslušným ovládáním.
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 Nespoléhejte se na detektor nádobí. 

• Tento spotřebič není určen k používání pomocí externího časovače
nebo samostatného dálkového ovládání.

• Prostředky pro odpojení musejí být zabudovány do pevných vodičů
v souladu s pravidly elektroinstalace.

• Pokyny uvádějí typ kabelu, který se má používat, s přihlédnutím
k teplotě zadního povrchu spotřebiče.

• Jestliže je napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce,
jeho servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací,
jinak by mohlo dojít k úrazu.

• POZOR: Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku neúmyslného
vynulování tepelného vypnutí, nesmí být toto zařízení napájeno
prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například
časovač nebo nesmí být připojeno do okruhu, který se pravidelně
zapíná a vypíná.

• VAROVÁNÍ: Používejte pouze víka pro varné desky navržená
výrobcem varného spotřebiče nebo označené výrobcem spotřebiče v
návodu k použití jako vhodné víko varné desky, nebo víka pro varné
desky zabudovaná do spotřebiče. Použití nevhodných vík může
způsobit nehody.

- Vždy používejte odpovídající nádobí.
- Nádobu vždy umístěte do středu jednotky, na které vaříte.
- Nic nepokládejte na ovládací panel.
- Povrch desky nepoužívejte jako krájecí prkénko.
- Prostředky pro odpojení musejí být zabudovány do pevných vodičů

v souladu s pravidly elektroinstalace.
- Pokyny uvádějí typ kabelu, který se má používat, s přihlédnutím k

teplotě zadního povrchu spotřebiče.
- Povrch varné desky musí umožňovat ochlazení před zavřením víka.
- POZOR: Vaření musí probíhat pod dohledem. Na krátký proces

vaření je nutné dohlížet neustále.
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Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
Děkujeme vám za zakoupení indukční varné desky Hoover. Doufáme, že vám bude dobře 
sloužit spoustu let. 
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod ještě před použitím varné desky a uschovejte ho na 
bezpečném místě pro budoucí použití. 

Představení výrobku 

Indukční varná deska zajišťuje všechny druhy vaření prostřednictvím svých elektromagnetických varných 
zón a svého mikropočítačového ovládání a multifunkcí, což z ní činí ideální volbu pro dnešní rodinu. 

Indukční varná deska Hoover je vyrobena ze speciálních dovážených materiálů, je vysoce 
uživatelsky přívětivá, odolná a bezpečná. 

Pracovní princip 

Indukční varná deska obsahuje cívku, varnou desku vyrobenou z feromagnetického 
materiálu a ovládání. Elektrický proud generuje přes cívku silné magnetické pole. Tím vzniká 
velké množství vírů, které zase generují teplo, které se pak přenáší přes varnou zónu do 
varné nádoby. 

železný hrnec 

magnetický okruh  
sklokeramická deska 

Indukované proudy 

indukční cívka 
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 Bezpečnost 

Tato varná deska byla speciálně navržena pro 
domácí použití. 
V rámci neustálé snahy o vylepšení našich 
výrobků si vyhrazujeme právo kdykoli změnit 
jakýkoli technický, programový nebo estetický 
aspekt spotřebiče. 

Ochrana proti přehřátí 
Snímač sleduje teplotu ve varných zónách. Když 
teplota překročí bezpečnou úroveň, varná zóna 
se automaticky vypne. 

Detekce malých nemagnetických předmětů 
Pokud byla na varné desce ponechána nádoba o 
průměru menším než 80 mm nebo nějaký jiný 
malý předmět (například nůž, vidlička, klíč) nebo 
byla na varné desce ponechána nemagnetická 
nádoba (například hliníková), zazní po dobu 
přibližně jedné minuty bzučák a poté se varná 
deska automaticky přepne do pohotovostního 
režimu. 

Varování před zbytkovým teplem 
Pokud varná deska po určitou dobu funguje, 
vytvoří se zbytkové teplo. Objeví se písmeno „H“, 
aby vás varovalo, že se máte držet od ní dál. 

Automatické vypnutí 
Dalším bezpečnostním prvkem indukční varné 
desky je automatické vypnutí. K domu dochází 
vždy, když zapomenete varnou zónu vypnout. 
Výchozí časy vypnutí jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Stupeň výkonu Zóna ohřevu se automaticky 
vypne po 

1~5 8 hodiny 
6~10 4 hodiny 

11~14 2 hodiny 
15 1 hodiny 

Jakmile se nádoba z varné zóny odstraní, ohřev 
se okamžitě zastaví a po zaznění bzučáku, 
které trvá jednu minutu, se sama vypne. 
Varování: Osoby s kardiostimulátorem by se 
měly před použitím indukční varné desky poradit 
s lékařem. 

Instalace 
1. Vyřízněte pracovní plochu podle rozměrů

zobrazených na výkresu.
Za účelem instalace a použití musí být
kolem otvoru zachován prostor alespoň 5
cm. Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy
je nejméně 30 mm. Vyberte tepelně odolný
pracovní povrchový materiál (dřevo nebo
podobný vláknitý nebo hygroskopický
materiál nesmí být použit jako pracovní
povrchový materiál, pokud není
impregnován), aby nedošlo k zasažení
elektrickým proudem nebo větší deformaci
způsobené tepelným sáláním varné desky.
Jak je znázorněno na obrázku (1):

Poznámka: Bezpečnostní vzdálenost 
mezi stranami varné desky a 
vnitřními povrchy pracovní desky by 
měla být alespoň 3 mm.  

Obrázek 1 

2. Je nezbytné, aby indukční varná deska byla
dobře větrána a aby vstup a výstup vzduchu
nebyl blokován.
Ujistěte se, že varná deska je správně
nainstalována, jak je znázorněno na
obrázku 2.

TĚSNĚNÍ 
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Obrázek 2 

POZN.: Pro bezpečnost by mezera mezi varnou 
deskou a jakoukoli skříňkou nad ní měla být 
nejméně 760 mm. 
VAROVÁNÍ: Zajistěte dostatečné větrání 
Přesvědčte se, že je indukční varná deska dobře 
větraná a že přívod ani odvod vzduchu nejsou 
zablokované. Aby nedošlo k náhodnému dotyku 
přehřátého dna varné desky nebo 
neočekávanému zásahu elektrickým proudem při 
práci, je nutné umístit dřevěnou vložku upevněnou 
šrouby v minimální vzdálenosti 50 mm od spodní 
strany varné desky. Postupujte podle 
následujících požadavků.  

Poznámka: Okolo varné desky jsou 
zvnějšku ventilační otvory. Při 
umisťování varné desky na její místo 
MUSÍTE zajistit, aby tyto otvory 
neblokovala pracovní deska. 

Poznámka: Nezapomeňte, že lepidlo, 
které připojí plastový nebo dřevěný 
materiál k nábytku, musí být schopné 
odolat teplotě minimálně 150 °C, aby 
se zabránilo uvolnění obložení. 
Zadní stěna, přilehlé a okolní plochy 
musí být proto schopny odolat teplotě 
90 °C. 

3. Varnou desku připevněte k pracovní desce
pomocí čtyř držáků na spodní straně varné
desky. Polohu držáků lze nastavit podle
tloušťky horní strany.

Poznámka: Za žádných okolností se 
nesmí držáky po instalaci dotýkat 
vnitřních povrchů pracovní desky  
(viz obrázek). 

Mini 760 cm 

Mini 2 cm 

Mini 5 cm 

Výstup 
vzduchu 

Mini 5 cm 

Vstup vzduchu 

VARNÁ DESKA VARNÁ DESKA 
STŮL STŮL 

DRŽÁK DRŽÁK 

Min. 50mm 

Max. 5 mm Max. 5 mm 
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Varování: 
(1) Instalaci varné desky musí provést řádně

kvalifikovaná osoba. Máme své vlastní
kvalifikované řemeslníky. Nikdy se
nepokoušejte nainstalovat spotřebič sami.

(2) Varná deska se nesmí instalovat nad
chladničky, mrazničky, myčky nádobí ani
sušičky.

(3) Varnou desku je nutné nainstalovat tak, aby
bylo možné optimální vyzařování tepla.

(4) Stěna a plocha nad varnou deskou musí být
schopna odolat teplu.

(5) Aby se zabránilo případnému poškození,
musí být sendvičová vrstva a lepidlo odolné
vůči teplu.

(6) Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.

4. Připojení k přívodu napájení
Zásuvka musí být připojena v souladu s
příslušnou normou k jednopólovému jističi.
Způsob připojení je znázorněn na obrázku 3.

Napětí Připojení vodičů 

380–415 V 3N~ 

černá hnědá modrá žlutá/zelená 

220–240 V~ 

černá a hnědá modrá žlutá/zelená 

Obrázek (3) 

Je-li kabel poškozen nebo je třeba jej vyměnit, 
musí to provést poprodejní technik s využitím 
vhodných nástrojů, aby se předešlo nehodám. 
Je-li spotřebič připojen přímo k elektrické síti, 
musí být nainstalován vícepólový jistič s 
minimálním mezerou 3 mm mezi kontakty. 
Instalační technik musí zajistit provedení 
správného elektrického připojení v souladu  
s bezpečnostními předpisy. 
Kabel nesmí být nikde ohnutý ani stlačený. 
Musí se pravidelně kontrolovat a smí ho vyměnit 
pouze řádně kvalifikovaná osoba.  

Poznámka: spodní plocha a 
napájecí kabel varné desky nejsou 
po instalaci přístupné. 

Schéma indukční varné desky: 

Schematický diagram ovládacího panelu 

1. Ovladače výkonu varné zóny
2. Ovladač pauzy
3. Ovladač časovače / ovladač zablokování tlačítek
4. Ovladač flexibilní oblasti
5. Ovladač funkce šéfkuchaře
6. Ovladač ZAP/VYP

Max. 1500 / 
2000 W zóna 

Skleněná 
deska 

Max. 1500 / 
2000 W zóna 

Max. 1500 / 
2000 W zóna 

Ovládací panel 
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Max. 1500 / 
2000 W zóna 

Max. 3000 / 
3500 W zóna 

4
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Jak varnou desku používat 

Jak začít vaření 

Dotkněte se ovládání ZAP/VYP na tři vteřiny. Po zapnutí bzučák 
pípne, všechny displeje ukazují „-“ nebo „- -“, což znamená, že 
indukční varná deska je ve stavu pohotovostního režimu. 

Na varnou zónu, kterou chcete použít, umístěte vhodnou 
nádobu. 

• Ujistěte se, že dno nádoby a povrch varné zóny jsou čisté
a suché.

Při dotyku posuvného ovladače varné zóny začne indikátor 
vedle tlačítka blikat. 

Zvolte nastavení tepla dotykem posuvného ovladače. 
• Jestliže do 1 minuty nestiskněte žádné tlačítko, indukční

varná deska se automaticky vypne. Budete muset začít
znovu krokem 1.

• Kdykoliv během vaření můžete změnit nastavení tepelného
výkonu.

Jestliže displej bliká  střídavě s nastavením tepla 

To znamená, že: 
• jste neumístili nádobu na správnou varnou zónu nebo,
• nádoba, kterou používáte, není vhodná pro

indukční vaření nebo,
• nádoba je příliš malá nebo špatně vystředěná

na varné zóně.

Pokud není na varné zóně vhodná nádoba, nehřeje. 
Pokud není na varné zóně vhodná nádoba, displej se 
automaticky vypne po 2 minutách. 

Konec vaření 

Dotkněte se ovladače zvolené varné zóny, kterou chcete 
vypnout. 

Vypněte varnou zónu dotykem posuvníku na „ “. 
Zkontrolujte, zda se na displeji objeví „0“. 

Vypněte celou varnou desku dotykem ovladače ZAP/VYP. 

Pozor na horké povrchy 
Když je varná zóna horká na dotyk, ukáže se „H“. To zmizí, 

když se povrch ochladí na bezpečnou teplotu. To můžete použít 
také jako funkci úspory energie; jestliže chcete ohřát další 
nádoby, použijte plotýnku, která je ještě horká. 

Použití funkce zesilovače výkonu 
Zapnutí funkce zesilovače výkonu: 
Dotkněte se posuvného ovladače varné zóny 

Dotkněte se posuvníku na „B“. Zkontrolujte, zda se na displeji 
objeví „b“. 

zvýšení 
výkonu 

snížení 
výkonu 
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Jak varnou desku používat 

Vypnutí funkce zesilovače výkonu: 
Dotkněte se posuvného ovladače varné zóny, u které chcete 
vypnout funkci zesilovače výkonu. 

Vypněte varnou zónu dotykem posuvníku na „ “. 
Zkontrolujte, zda se na displeji objeví „0“. 

• Funkci je možné použít pro jakoukoli varnou zónu.
• Varná zóna se vrátí na své původní nastavení po 5 minutách.
• V případě, že původní nastavení bylo 0, vrátí se na 9 po 5

minutách.

FLEXIBILNÍ OBLAST 
• Tato plocha může být kdykoliv použita jako jedna zóna nebo

jako dvě různé zóny, podle potřeby vaření.
• Volná plocha je tvořena dvěma nezávislými induktory, které

lze ovládat samostatně.

Jako velká zóna 
1. Chcete-li aktivovat volnou plochu jako jednu velkou zónu,

dotkněte se ovladače flexibilní plochy.

2. U velké zóny doporučujeme následující použití: Nádoby:
Nádoby o průměru 250 mm nebo 280 mm (můžete použít
čtvercové nebo oválné nádobí).

Nedoporučujeme provádět jiné postupy kromě výše 
uvedených tří postupů, protože jinak by mohlo dojít ke 
zhoršení vlastností ohřevu spotřebiče. 

Jako dvě nezávislé zóny 
Chcete-li použít flexibilní plochu jako dvě různé zóny, můžete 
mít dvě možnosti ohřevu. 
(a) Položte nádobu na pravou horní stranu nebo na pravou

dolní stranu flexibilní zóny.

(b) Položte dvě nádoby na obě strany flexibilní zóny.

Upozornění: Přesvědčte se, že nádoba je větší než 12 cm. 
Zablokování ovladačů 
• Ovladače můžete zablokovat, abyste zabránili

nezamýšlenému použití (např. dětmi, kdyby omylem zapnuly
varné zóny).

• Jsou-li ovladače zablokovány, všechny ovladače kromě
ovládání ZAP/VYP jsou deaktivovány.

Jak zablokovat ovladače 
1. Dotkněte se a podržte na chvíli současně časovač

„ “ a časovač „ “.
2. Indikátor časovače ukáže „Lo“.

Jak odblokovat ovladače 
Dotkněte se a podržte na chvíli současně časovač „ “ a 
časovač „ “. 

 Když je varná deska v režimu zablokování, všechny 
ovladače kromě ZAP/VYP  jsou deaktivovány, indukční 
varnou desku můžete v nouzové situaci vypnout pomocí 
ovladače ZAP/VYP , ale při dalším použití ji musíte 
nejprve odblokovat. 

Režim pauzy 
• Můžete vypnout jen ohřev, nikoli celou varnou desku.
• Po vstupu do režimu pauzy jsou všechny ovladače kromě

ovládání ZAP/VYP deaktivovány.

Jak vstoupit do režimu pauzy 
1. Dotkněte se ovladače pauzy „ “
2. Všechny indikátory zobrazí „11“.

Jak vystoupit z režimu pauzy
1. Dotkněte se ovladače pauzy.

Když je varná deska v režimu pauzy, všechny ovladače
kromě ZAP/VYP  jsou deaktivovány, indukční varnou
desku můžete v nouzové situaci vypnout pomocí ZAP/VYP

. Pokud z režimu pauzy nevystoupíte, varná deska se
po 10 minutách vypne.
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Jak varnou desku používat 

Funkce řízení výkonu 
• Je možné nastavit maximální úroveň výkonu pro indukční

varnou desku a volit různé výkonové rozsahy.
• Indukční varné desky se mohou automaticky samy omezit,

aby pracovaly při nižší úrovni výkonu a nedošlo k přetížení.

Zapnutí funkce řízení výkonu 
Zapněte varnou desku a současně stiskněte ovladač funkce 
šéfkuchaře a časovač „ “. 

Indikátor časovače zobrazí „P5“, což znamená úroveň výkonu 
5. Výchozí režim je 7,0 kW.

Chcete-li přepnout na jiný výkon
Stiskněte na časovači +/-

nebo 

K dispozici je 5 úrovní výkonu, od „P1“ po „P5“. Indikátor 
časovače zobrazí jednu z nich. 
„P1“: maximální příkon je 2,5 kW. 
„P2“: maximální příkon je 3,5 kW. 
„P3“: maximální příkon je 4,5 kW. 
„P4“: maximální příkon je 5,5 kW. 
„P5“: maximální příkon je 7,0 kW. 

Potvrzení a ukončení funkce řízení výkonu 
Pro potvrzení současně stiskněte ovladač funkce šéfkuchaře a 
časovač „ “. 

Varná deska se poté vypne. 

Ovladač časovače 
Časovač můžete použít dvěma různými způsoby: 
• Můžete ho použít jako minutovník. V tomto případě časovač

po uplynutí nastaveného času nezapne žádnou varnou zónu.
• Můžete také nastavit, aby časovač po uplynutí nastaveného

času zapnul jednu nebo více varných zón.
Časovač lze nastavit maximálně na 99 min. 

a) Použití časovače jako minutovníku
Pokud nevyberete žádnou varnou zónu
Ujistěte se, že je varná deska zapnutá. 
Poznámka: minutovník můžete použít, i když nevyberete 
žádnou varnou zónu. 

Dotkněte se ovladače „+“ na časovači. Indikátor minutovníku 
začne blikat a na displeji časovače se zobrazí „10“. 

Nastavte čas dotykem ovladače „-“ nebo „+“ na časovači. 
Tip: Dotkněte se ovladače „-“ nebo „+“ na časovači jednou, 
abyste čas snížili, resp. zvýšili o 1 minutu. 
Dotkněte se a přidržte ovladač „-“ nebo „+“ na časovači, abyste 
čas snížili, resp. zvýšili o 10 minut. 

Když se ovladače „-“ a „+“ dotknete společně, čas se vymaže a 
na displeji se zobrazí „00“ v minutách. 

Když je nastaven čas, začne se ihned odpočítávat. Na displeji 
se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bude blikat po 
dobu 5 sekund. 

Po dokončení nastavení času bude bzučák pípat po dobu 30 
sekund a indikátor časovače zobrazí „- -“. 
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Jak varnou desku používat 

b) Nastavení časovače pro vypnutí jedné nebo více
varných zón

Nastavení jedné zóny 
Dotkněte se posuvného ovladače varné zóny 

Nastavte čas dotykem ovladače na časovači. 
Tip: Při jednom dotyku ovladače „-“ nebo „+“ na časovači se 
čas sníží, resp. zvýší o 1 minutu. 
Dotykem a přidržením ovladače „-“ nebo „+“ na časovači bude 
čas klesat, resp. narůstat po 10 minutách. 

Když se ovladače „-“ a „+“ dotknete společně, čas se vymaže a 
na displeji se zobrazí „00“ v minutách. 

Když je nastaven čas, začne se ihned odpočítávat. Na displeji 
se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bude blikat po 
dobu 5 sekund. 
POZNÁMKA: Červená kontrolka u indikátoru výkonu se 
rozsvítí, čímž signalizuje výběr této zóny. 

Po uplynutí nastaveného času se příslušná varná zóna 
automaticky vypne. 

Ostatní varné zóny, pokud byly zapnuté již předtím, 
zůstanou v provozu. 

Nastavení více zón: 
Postup pro nastavení více zón je podobný krokům nastavení 
jedné zóny. Pokud nastavíte čas pro několik varných zón 
současně, desetinné tečky příslušné varné zóny se rozsvítí. Na 
minutovém displeji se zobrazují minuty časovače. Tečka 
odpovídající zóny bliká. Viz zobrazení níže: 

Po uplynutí nastaveného času se příslušná varná zóna vypne. 
Pak se ukáže nový minutový časovač a tečka odpovídající zóny 
bude blikat. 

Dotkněte se ovladače zvolené varné zóny, příslušný časovač 
se zobrazí v indikátoru časovače. 

c) Zrušení časovače
Dotkněte se posuvného ovladače varné zóny, u které chcete 
zrušit časovač. 

Když se ovladače „-“ a „+“ dotknete společně, čas se vymaže a 
na displeji se zobrazí „00“ v minutách. 

Výchozí provozní časy 
Automatické vypnutí plní funkci bezpečnostní ochrany pro 
indukční varnou desku. Ta se automaticky vypne, pokud ji 
zapomenete vypnout vy. Výchozí provozní časy pro různé 
úrovně výkonu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Stupeň výkonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Výchozí provozní časovač (hodiny) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Po odstranění nádoby může indukční varná deska okamžitě 
přestat hřát a varná deska se automaticky vypne po 2 
minutách. 

Lidé se srdečním kardiostimulátorem by se měli před 
použitím tohoto spotřebiče poradit se svým lékařem.

Funkce šéfkuchaře 

Nejprve byste si měli stáhnout aplikaci simply-Fi a nainstalovat 
ji do svého přenosného zařízení. Poté zaregistrujte svou 
indukční varnou desku. 
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze. 

(nastaveno na 15 minut) 

(nastaveno na 45 minut) 

(nastaveno na 30 minut) 
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Jak varnou desku používat 
Pro spárování mezi varnou deskou a aplikací použijte následující 
postup: 
Stiskněte na 4 sekundy tlačítko funkce šéfkuchaře. 
Jakmile uplynou 4 sekundy, začne číslice ČASOVAČE blikat a bude 
na něm napsáno PA a zahájí se proces párování. 
Když je zapnuto Wi-Fi: na pravé straně LED se objeví jedna tečka 
Když je vypnuto Wi-Fi: neobjeví se žádná tečka 

Jak nastavit funkci šéfkuchaře 

Nastavte parametry funkce šéfkuchaře na simply-Fi a odešlete 
příkaz varné desce. 
Pokud varná deska přijme příkaz ze simply-Fi, varná deska 
dvakrát pípne a bude blikat v cyklech, kdy se na 1 sekundu 
rozsvítí a na 1 sekundu zhasne. 

Pokud chcete funkci šéfkuchaře zastavit, nastavte výkon zón na 
„0“ nebo vypněte varnou desku. 

Výběr varných nádob

Můžete mít řadu různých varných nádob 
Tato indukční varná deska dokáže identifikovat různé nádoby na vaření, které můžete otestovat 
pomocí jedné z následujících metod: 
Umístěte nádobu na varnou zónu. Pokud odpovídající varná zóna zobrazí stupeň výkonu, je nádoba 
vhodná. Pokud bliká „U“, nádoba není vhodná pro použití na indukční varné desce. 
Přiložte k nádobě magnet. Pokud je magnet k nádobě přitahován, je nádoba vhodná na indukční 
varnou desku. 
POZN.: Dno nádoby musí obsahovat magnetický materiál. 

Musí mít ploché dno o průměru více než 14 cm. 
Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako má grafické vyobrazení zvolené varné zóny. 
Použití hrnce o něco širšího je zárukou využití energie s maximální účinností. Pokud použijete menší hrnec, 
vaření bude méně účinné, než se očekávalo. Nádobu menší než 140 mm nemusí varná deska zjistit. 

Průměr dna indukčního nádobí 

Varná zóna Minimum Maximum 

1 a 2 140 180 

3 a 4 140 180 

Flexi zóna 250 400 

Výše uvedené se může lišit podle velikosti nádoby a materiálu, ze kterého je vyrobena. 

Železná pánev na smažení 

Smaltovaná nerezová konvice Smaltované kuchyňské nádobí Železné nádobí 

Železná konvice Železná pánev Hrnec z nerezové oceli 

1 

2 

3 
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 Bezpečnostní upozornění a údržba: 

Musí se použít speciální 
vzduchový spínač ochrany 
napájení. 

Pouze pro vnitřní použití. Indukční varnou desku nikdy 
neumývejte přímo vodou. 

Pod varnou deskou neskladujte 
žádné čisticí prostředky nebo 
hořlavé materiály. 

Uzavřené nádoby před ohřevem 
vždy otevřete, jinak by mohly 
explodovat. 

Pokud je varná zóna delší dobu 
zapnutá, povrch zůstává po 
určitou dobu horký – a proto se 
keramického povrchu 
nedotýkejte. 

Občas zkontrolujte, zda nic 
(např. sklo, papír apod.) nebrání 
vstupu vzduchu pod indukční 
varnou desku. 

Na varné desce nenechávejte 
žádné kovové předměty jako 
nože, vidličky, lžíce nebo 
pokličky, protože by se mohly 
zahřát na velmi vysokou teplotu. 

Nikdy nepoužívejte indukční 
varnou desku v blízkosti jiného 
zařízení, které vytváří vysokou 
teplotu, jako je např. plynový 
sporák nebo parafínový ohřívač. 

Nikdy nenechávejte indukční 
varnou desku zapnutou bez 
jídla, jinak by mohla být 
ovlivněna její provozní 
výkonnost a mohlo by dojít k 
nebezpečí. 

Pokud je povrch varné desky 
prasklý, spotřebič vypněte, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem. 

Na varnou desku nepokládejte 
hrbolaté nebo nerovné nádoby, 
které by mohly poškodit 
keramický povrch. 

Indukční varnou desku 
pravidelně očistěte, abyste 
zabránili vnikání cizích předmětů 
do ventilátoru, a tak zabráníte 
nesprávnému fungování 
zařízení. 

Zachovejte odstup dětí a 
nedostatečně opatrných osob od 
spotřebiče. 
Nikde je nenechte jej používat 
bez dozoru. 

Pokud je napájecí kabel 
poškozen, měl by jej vyměnit 
servisní zástupce nebo jiná 
vhodně kvalifikovaná osoba. 

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny ohledně 
používání spotřebiče. 

Děti by měly být dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 

LIKVIDACE: Tento výrobek 
nevyhazujte s běžným 
domovním odpadem. Tento 
odpad je nutné odevzdat do 
tříděného sběru za účelem 
speciálního zpracování. 

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EU o likvidaci 
odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ). 
Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním 
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by došlo při nesprávném postupu likvidace. 
Symbol na spotřebiči nebo na přiložených dokumentech udává, že tento spotřebič nepatří 
do domácího odpadu. Je nutné jej odvézt do příslušného sběrného místa pro recyklaci 
elektrického a elektronického zařízení. 
Tento spotřebič vyžaduje odbornou likvidaci odpadu. Podrobnější informace o zpracování, obnově a 
recyklaci tohoto spotřebiče zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního 
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci 
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. 
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Čistota a údržba 

Povrch indukční varné desky lze snadno vyčistit následujícím způsobem: 

Druh 
kontaminace 

Způsob čištění Čisticí materiály 

Osvětlení Ponořte do horké vody a utřete do sucha Čisticí houbička 

Kroužky a 
vápenné úsady 

Na danou oblast naneste bílý ocet, otřete 
měkkým hadříkem nebo použijte běžně 
dostupný přípravek. 

Speciální lepidlo na keramické 
sklo 

Sladkosti, 
roztavený hliník 
nebo plasty 

K odstranění zbytků používejte speciální 
škrabku pro keramické sklo (nejlepší je 
výrobek na křemíkové bázi). 

Speciální lepidlo na keramické 
sklo 

POZN.: Před čištěním odpojte napájecí zdroj. 

Zobrazení závad a kontrola 
Pokud dojde k nějaké abnormalitě, indukční varná deska automaticky přejde do ochranného režimu a 
zobrazí jeden z následujících kódů: 

Chybový kód Problém Řešení 

Automatická obnova 

E1 Napájecí napětí je vyšší než jmenovité napětí. Prosím zkontrolujte, zda je napájecí napětí 
normální. Zapnutí po napájení je normální. E2 Napájecí napětí je nižší než jmenovité napětí. 

E3 Vysoká teplota čidla keramické plotýnky. (1#) Počkejte na návrat teploty keramické desky k 
normálu. 
Dotkněte se tlačítka „ZAP/VYP“ k restartu 
spotřebiče. E4 Vysoká teplota čidla keramické plotýnky. (2#) 

E5 Vysoká teplota IGBT. (1#) Počkejte na návrat teploty IGBT k normálu. 
Dotkněte se tlačítka „ZAP/VYP“ k restartu 
spotřebiče. 
Zkontrolujte, zda ventilátor běží hladce; pokud ne, 
vyměňte jej. 

E6 Vysoká teplota IGBT. (2#) 

Bez automatické obnovy 

F3/F6 Porucha čidla teploty keramické plotýnky – zkrat v 
obvodu. (F3 pro 1#, F6 pro 2#) 

Zkontrolujte připojení nebo vyměňte čidlo teploty 
keramické plotýnky. F4/F7 Porucha čidla teploty keramické plotýnky – 

přerušený obvod. (F4 pro 1#, F7 pro 2#) 

F5/F8 Porucha čidla teploty keramické plotýnky – neplatné. 
(F5 pro 1#, F8 pro 2#) 

F9/FA Porucha teplotního čidla IGBT. (zkrat v obvodu / 
přerušený obvod pro 1#) 

Vyměňte napájecí desku. 
FC/FD Porucha teplotního čidla IGBT. (zkrat v obvodu / 

přerušený obvod pro 2#) 



14 

Č
EŠ

TI
N

A
 Porucha Problém Řešení A Řešení B 

LED dioda se nerozsvítí, 
když je spotřebič zapojen. 

Není dodáváno napájení. Zkontrolujte, zda je zástrčka 
pevně v zásuvce a zásuvka 
funguje. 

Porucha připojení přídavné 
napájecí desky a desky 
displeje. 

Zkontrolujte připojení. 

Poškození přídavné 
napájecí desky. 

Vyměňte přídavnou napájecí 
desku. 

Poškození desky displeje. Vyměňte desku displeje. 

Některá tlačítka nefungují, 
nebo displej LED nefunguje 
normálně. 

Poškození desky displeje. Vyměňte napájecí desku. 

Indikátor režimu vaření se 
rozsvítí, ale ohřev se 
nespustí. 

Vysoká teplota varné desky. Okolní teplota může být 
příliš vysoká. Nasávání 
vzduchu nebo větrací otvor 
mohou být zablokované. 

S ventilátorem něco není v 
pořádku. 

Zkontrolujte, zda ventilátor 
běží hladce; 
pokud ne, vyměňte jej. 

Napájecí deska je 
poškozená. 

Vyměňte napájecí desku. 

Ohřev se náhle vypne 
během provozu a na displeji 
bliká „u“. 

Špatný typ nádoby. Použijte správnou nádobu 
(viz návod k obsluze). 

Okruh zjištění nádoby je 
poškozený, vyměňte 
napájecí desku. Příliš malý průměr nádoby. 

Sporák se přehřál; Jednotka je přehřátá. 
Počkejte na návrat teploty  
k normálu. 
Stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ 
k restartu spotřebiče. 

Varné zóny na stejné straně 
(například první a druhá 
zóna) zobrazí „u“. 

Porucha připojení napájecí 
desky a desky displeje; 

Zkontrolujte připojení. 

Poškození desky displeje 
komunikačního dílu. 

Vyměňte desku displeje. 

Hlavní deska je poškozená. Vyměňte napájecí desku. 

Motor ventilátoru nezní 
normálně. 

Motor ventilátoru je 
poškozený. 

Vyměňte ventilátor. 

Výše uvedená tabulka ukazuje, jak posoudit a zkontrolovat běžné chyby. 
Spotřebič sami nedemontujte, jinak by mohlo dojít k poškození indukční varné desky. 
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Parametr Specifikace 
Bezdrátový standard 802.11b/g/n 
Frekvenční rozsah 2,412 GHz–2,484 GHz 
Maximální vysílací výkon: +16  +_  2 dBm
Maximální přijímací citlivost -87 dBn
Kanál 13 kanálů 

Informace o produktu pro zařízení v síti 
Spotřeba energie produktu v síťovém 
pohotovostním režimu, pokud jsou 
připojeny všechny porty kabelové sítě a 
všechny porty bezdrátové sítě jsou 
aktivní: 

2 W 

Jak aktivovat port bezdrátové sítě: Pokud je varná deska přihlášena v 
aplikaci, zapněte varnou desku a 
aktivujte port bezdrátové sítě. 

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě: Pokud je varná deska přihlášena v 
aplikaci, vypněte varnou desku a 
deaktivujte port bezdrátové sítě. Pokud 
není varná deska přihlášena v aplikaci, 
port bezdrátové sítě bude deaktivován, i 
když je varná deska zapnutá. 

Zvláštní prohlášení 

Obsah tohoto návodu byl pečlivě zkontrolován. Společnost však nemůže 
být zodpovědná za jakékoli tiskové chyby nebo opomenutí. 

Do revidované verze návodu mohou být zahrnuty také jakékoli technické 
úpravy bez předchozího upozornění. Vzhled a barva spotřebiče 

zobrazené v tomto návodu se mohou od skutečného vzhledu lišit. 

Služba péče o zákazníky 

Pokud dojde k poruše, proveďte před kontaktováním poprodejního servisu následující úkony: 
- Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen.
- Prostudujte si výše uvedenou tabulku poruch a zobrazení.

Pokud stále nemůžete vyřešit problém, vypněte spotřebič, nepokoušejte se jej demontovat a obraťte 
se na poprodejní servis. 
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Produktové informace pro domácí elektrické varné desky vyhovující směrnici komise (EU) č. 66/2014 

Poloha Symbol Hodnota Jednotka 

Identifikační číslo modelu 

Typ varné desky: Elektrická varná deska 

Počet varných zón a/nebo ploch 
zóny 4 

plochy 

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

Indukční varné zóny X 

Indukční varné plochy 

Sálavé varné zóny 

Pevné plotny 

U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitné plochy na 
elektricky vyhřívanou varnou zónu, zaokrouhlený na nejbližších 5 
mm 

Zadní levá Ø 18,0 cm 

Zadní centrální Ø cm 

Zadní pravá Ø 18,0 cm 

Centrální levá Ø cm 

Centrální centrální Ø cm 

Centrální pravá Ø cm 

Přední levá Ø 18,0 cm 

Přední centrální Ø cm 

Přední pravá Ø 18,0 cm 

U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitné 
plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón 
nebo ploch, zaokrouhlená na nejbližších 5 mm. 

Zadní levá w cm 

Zadní centrální w cm 

Zadní pravá D 
w cm 

Centrální levá w cm 

Centrální centrální D 
w cm 

Centrální pravá w cm 

Přední levá D 
w cm 

Přední centrální w cm 

Přední pravá w cm 

Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtená na kg 

Zadní levá Elektrické vaření EC 192,8 Wh/kg 

Zadní centrální Elektrické vaření EC Wh/kg 

Zadní pravá Elektrické vaření EC 193,3 Wh/kg 

Centrální levá Elektrické vaření EC Wh/kg 

Centrální centrální Elektrické vaření EC Wh/kg 

Centrální pravá Elektrické vaření EC Wh/kg 

Přední levá Elektrické vaření EC 200,3 Wh/kg 

Přední centrální Elektrické vaření EC Wh/kg 

Přední pravá Elektrické vaření EC 177,6 Wh/kg 

Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg Elektrická varná deska 
EC 191 Wh/kg 

Standardní použití: EN 60350-2 Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření výkonu 

Návrhy na úsporu energie: 
• Abyste dosáhli co nejlepší účinnosti varné desky, umístěte nádobu do středu varné zóny.
• Použitím pokličky zkrátíte dobu vaření a ušetříte energii tím, že udržíte teplo v nádobě. 
• Používejte co nejméně tekutin nebo tuku, čímž zkrátíte dobu vaření. 
• Začněte vařit na vysokém nastavení a jakmile se jídlo prohřeje, snižte výkon. 
• Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako má grafické vyobrazení zvolené varné zóny.

Tyto informace je třeba považovat za součást uživatelské příručky. 

HTPSJ644MCWIFI
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Označením tohto výrobku značkou CE  na vlastnú zodpovednosť potvrdzujeme 
zhodu so všetkými relevantnými európskymi bezpečnostnými, zdravotnými a 
environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch vzťahujú na tento 
výrobok. Ak je to uplatniteľné, časti tohto zariadenia spĺňajú ustanovenia: NARIADENIA 
(ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. 

Bezpečnostné upozornenia a údržba:
• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné súčasti sa počas prevádzky

zahrievajú na vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli
vyhrievacích prvkov.

• Deti do 8 rokov sa pri zariadení nesmú zdržiavať vôbec, ak nie sú pod
neustálym dohľadom.

• Toto zariadenie môžu používať deti staršie než 8 rokov a osoby so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom
alebo dostali pokyny o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a
ak chápu nebezpečenstvá s ním súvisiace.

• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• VAROVANIE: Pri príprave pokrmov s tukmi alebo olejmi nenechávajte

varnú dosku bez dozoru, pretože je to nebezpečné a hrozí
nebezpečenstvo vzniku požiaru.

• NIKDY sa nesnažte uhasiť oheň vodou, ale zariadenie vypnite, a
potom plameň zakryte napríklad vekom alebo požiarnou dekou.

• VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru: na varných povrchoch
neuchovávajte žiadne predmety.

• VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite zariadenie, aby ste
zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.

• Na čistenie nepoužívajte parný čistič.
• Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžičky a pokrievky, by sa

nemali odkladať na varnú dosku, pretože sa môžu veľmi zohriať.
• Pretečenie je pred otvorením krytu potrebné odstrániť. Povrch varnej

dosky nechajte pred zatvorením krytu vychladnúť.
• Po použití dosku vypnite pomocou jej ovládania. Nespoliehajte sa na
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detektor hrncov. 
• Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého

časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
• Prostriedok na odpojenie musí byť začlenený do pevnej

elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.
• V pokynoch sa uvádza typ kábla, ktorý sa má použiť s ohľadom na

teplotu zadného povrchu zariadenia.
• Ak došlo k poškodeniu prívodnej šnúry, musí ju vymeniť výrobca, jeho

servisný zástupca alebo obdobne spôsobilá osoba, aby nedošlo k
nebezpečenstvu.

• UPOZORNENIE: Aby sa vyhlo nebezpečenstvo v dôsledku
neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, musí byť toto zariadenie
napájané prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako
napríklad časovač, alebo musí byť pripojený k obvodu, ktorý je
pravidelne zapínaný a vypínaný pomocným programom.

• VAROVANIE: Používajte len chrániče varnej dosky navrhnuté výrobcom
kuchynského spotrebiča alebo uvedené výrobcom spotrebiča v návode
na obsluhu ako vhodné, alebo chrániče varnej dosky zabudované do
spotrebiča. Používanie nevhodných chráničov môže spôsobiť nehody.

- Vždy používajte vhodný riad.
- Hrniec položte vždy do stredu používanej varnej zóny.
- Na ovládací panel nič neukladajte.
- Povrch varnej dosky nepoužívajte ako krájaciu dosku.
- Prostriedok na odpojenie musí byť začlenený do pevnej

elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.
- V pokynoch sa uvádza typ kábla, ktorý sa má použiť s ohľadom na

teplotu zadného povrchu zariadenia.
- Povrch varnej dosky nechajte pred zatvorením krytu vychladnúť.
- UPOZORNENIE: Na proces varenia sa musí dohliadať. Na

krátkodobý proces varenia sa musí dohliadať nepretržite.



19 

Vážený zákazník: 
Ďakujeme vám za zakúpenie indukčnej varnej dosky Hoover. Dúfame, že vám bude roky dobre 
slúžiť. 
Pred používaním varnej dosky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a na budúce 
použitie ho uchovávajte na bezpečnom mieste. 
Pred používaním varnej dosky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a na budúce 
použitie ho uchovávajte na bezpečnom mieste. 

Údaje o výrobku 

Indukčná varná doska zaisťuje všetky druhy varenia pomocou jej elektromagnetických varných zón a 
jej mikrokomputerizované ovládače a multifunkcie z nej robia ideálnu voľbu pre dnešnú rodinu. 

Indukčná varná doska Hoover vyrábaná s osobitne importovanými materiálmi je mimoriadne 
používateľsky prípustná, trvácna a bezpečná. 

Pracovné zásady 

Indukčná varná doska sa skladá z cievky, teda platne vyrobenej z feromagnetického 
materiálu a systému ovládania. Elektrický prúd vytvára silné magnetické pole 
prostredníctvom cievky. Toto vytvára veľký počet vírov, ktoré následne vytvárajú teplo, ktoré 
sa potom prenáša prostredníctvom varnej zóny na varnú nádobu. 

železný hrniec 

magnetický obvod  
sklokeramická doska 

indukované prúdy 

indukčná cievka 
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Bezpečnosť 
Táto varná doska je navrhnutá špeciálne na 
používanie v domácnosti. 
Z dôvodu neustáleho hľadania vylepšení našich 
výrobkov si vyhradzujeme právo na úpravu 
všetkých technických, programových alebo 
estetických aspektov spotrebiča kedykoľvek. 

Ochrana pred prehriatím 
Snímač monitoruje teplotu vo varných zónach. Ak 
teplota presiahne bezpečnostnú úroveň, varná 
zóna sa automaticky vypne. 

Detekcia malých alebo nemagnetických 
predmetov 
Ak na varnej doske ponecháte panvicu s 
priemerom menším ako 80 mm alebo nejaký iný 
malý predmet (napr. nôž, vidličku, kľúč) či 
nemagnetickú panvicu (napr. hliníkovú) na asi 
jednu minútu zaznie zvukový signál, po ktorom 
varná doska automaticky prejde do 
pohotovostného režimu. 

Varovanie ohľadom zvyškového tepla 
Ak bola varná doska nejakú dobu zapnutá, bude 
mať zvyškové teplo. Znázorní sa písmeno „H“, čo 
predstavuje varovanie, aby ste sa zdržiavali od 
spotrebiča ďalej. 

Automatické vypínanie 
Ďalšia bezpečnostná funkcia indukčnej dosky je 
automatické vypínanie. To nastáva vždy, keď 
zabudnete varnú zónu vypnúť. Preddefinované 
časy vypnutia sú znázornené na nižšie uvedenej 
tabuľke: 

Úroveň výkonu Tepelná zóna sa automaticky 
vypína po 

1~5 8 hodín 
6~10 4 hodiny 

11~14 2 hodiny 
15 1 hodina 

Po odobratí hrnca z varnej zóny sa zahrievanie 
ihneď preruší a po minúte zvukovej signalizácie 
sa vypne. 
Varovanie: Osoby s kardiostimulátorom by sa 
mali pred používaním indukčného variča poradiť 
s lekárom. 

Montáž 
1. Vyrežte pracovnú dosku podľa rozmerov

uvedených na obrázku.
Pre účely inštalácie a používania je
potrebné ponechať okolo otvoru najmenej 5
cm voľného priestoru. Uistite sa, že hrúbka
pracovnej dosky je najmenej 30 mm. Zvoľte
pracovnú dosku z tepelne odolného
materiálu (drevo s podobné vláknité alebo
hygroskopické materiály by sa nemali
používať ako pracovný povrchový materiál,
pokiaľ nie sú impregnované), aby sa
zabránilo úrazu elektrickým prúdom a aby
ste sa vyhli väčšej deformácii spôsobenej
vyžarovaním tepla z varnej dosky. Podľa
zobrazenia na obrázku č. 1.

Poznámka: Bezpečnostná 
vzdialenosť medzi bokmi varnej 
dosky a vnútornými povrchmi 
pracovnej dosky by mala byť aspoň 
3 mm.  

Obrázok 1 

2. Je dôležité, aby bola indukčná doska dobre
odvetrávaná a aby nebol blokovaný vstup
ani výstup vzduchu.
Podľa obrázka 2 skontrolujte, či je varná
doska správne nainštalovaná.

TESNENIE 



21 

Obrázok 2 

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov musí 
byť medzera medzi doskou a akoukoľvek 
kuchynskou skrinkou najmenej 760 mm. 
VAROVANIE: Zaistenie primeraného 
odvetrávania 
Uistite sa, že je indukčná varná doska je dobre 
odvetrávaná a že prívod ani odvod vzduchu nie sú 
blokované. S cieľom zabrániť náhodnému dotyku 
prehriatej spodnej časti varnej dosky alebo 
neočakávanému zasiahnutiu elektrickým prúdom 
počas práce je nevyhnutné vložiť drevenú vložku 
upevnenú skrutkami vo vzdialenosti aspoň 50 mm 
od spodnej časti varnej dosky. Dodržiavajte 
uvedené požiadavky.  

Poznámka: Na vonkajšej strane má 
varná doska odvetrávacie otvory. 
MUSÍTE zabezpečiť, aby sa tieto 
otvory nezablokovali pracovnou 
doskou pri vkladaní varnej dosky 
do jej polohy. 

Poznámka: Vezmite na vedomie, 
že lepidlo na spájanie plastových 
alebo drevených materiálov k 
nábytku musí odolávať teplotám 
nad 150 °C, aby sa zabránilo 
odlepeniu obloženia. 
Zadná stena, priľahlé a okolité 
povrchy preto musia vydržať 
teplotu 90 °C. 

3. Varnú dosku upevnite na pracovnú dosku
pomocou držiakov na podklade varnej
dosky. Poloha držiakov sa dá upraviť podľa
hrúbky pracovnej dosky.

Poznámka: Držiaky sa za žiadnych 
okolností nesmú po montáži 
dotýkať vnútorných povrchov 
pracovnej dosky (pozri obrázok). 

Min. 760 cm 

Min. 2 cm 

Min. 5 cm 

Odvod 
vzduchu 

Min. 5 cm 

Prívod 
vzduchu 

Min. 50 mm 

Max. 5 mm Max. 5 mm 

VARNÁ DOSKA VARNÁ DOSKA 

STÔL 

DRŽIAK DRŽIAK 

STÔL 
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Upozornenia: 
(1) Indukčná varná doska musí byť

namontovaná náležite kvalifikovanou
osobou. Máme svojich vlastných
kvalifikovaných montérov. Nikdy sa ju
nepokúšajte namontovať samy.

(2) Indukčná varná doska sa nesmie montovať
nad chladničky, mrazničky, umývačky riadu
ani bubnové sušičky.

(3) Indukčná varná doska sa musí montovať
tak, sa umožnilo optimálne vyžarovanie
tepla.

(4) Stena a oblasť nad varnou doskou by mali
byť schopné odolávať teplu.

(5) Aby ste zabránili poškodeniu, sendvičová
vrstva a lepidlo musia byť odolné proti teplu.

(6) Nesmie sa používať parný čistič.

4. Pripojenie k sieťovému napájaniu
Zásuvka by mala byť pripojená k
jednopólovému ističu v súlade s príslušnou
normou. Spôsob pripojenia je znázornený na
obrázku 3.

Napätie Káblové pripojenie 

380 – 415 V 3N~ 

čierny hnedý modrý žltozelený 

220 – 240 V~ 

čierny a hnedý modrý žltozelený 

Obrázok 3 

Ak je kábel poškodený alebo je potrebné ho 
vymeniť, mal by to vykonať technik 
popredajných služieb pomocou náležitých 
nástrojov, aby sa zabránilo nehodám. 
Ak sa zariadenie pripája priamo k sieti, musí sa 
nainštalovať všepólový istič s minimálnou 
medzerou medzi kontaktmi 3 mm. 
Inštalatér musí zaistiť správne elektrické 
pripojenie, ktoré spĺňa bezpečnostné predpisy. 
Kábel sa nesmie ohýbať ani stláčať. 
Kábel sa musí pravidelne kontrolovať a môže ho 
meniť len náležite kvalifikovaná osoba.  

Poznámka: spodný povrch a 
napájací kábel varnej dosky nie sú 
po montáži dostupné. 

Schémy indukčnej varnej 
dosky: 

Schematický nákres ovládacieho panela 

1. Ovládače výkonu ohrevnej zóny
2. Ovládač na prerušenie varenia
3. Ovládač časovača/ovládač uzamknutia tlačidiel
4. Ovládač flexibilnej oblasti
5. Ovládač funkcie Chef
6. Vypínač Zapnúť/Vypnúť

Max. 1500/ 
2000 W zóna 

Max. 3000/ 
3500 W zóna 

Max. 1500/ 
2000 W zóna 

Sklenená 
doska 

Max. 1500/ 
2000 W zóna 

Max. 1500/ 
2000 W zóna 

Ovládací panel 

Max. 3000/ 
3500 W zóna 

4
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Spôsob použitia 
Začatie varenia 

Dotknite sa ovládača Zapnúť/Vypnúť na tri sekundy. Po zapnutí 
jedenkrát zaznie zvuková signalizácia, na displeji sa zobrazí „-“ 
alebo „--“, čím indikujú, že indukčná varná doska prešla do stavu 
pohotovostného režimu. 

Položte vhodný hrniec na varnú zónu, ktorú chcete použiť. 
• Uistite sa, že dno hrnca a povrch varnej zóny sú čisté a

suché.

Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny a indikátor vedľa 
kľúča začne blikať. 

Dotykom posuvného ovládača vyberte teplotný stupeň. 
• Ak nezvolíte nastavenie teplotného stupňa do 1 minúty,

indukčná varná doska sa automaticky vypne. Budete
musieť znovu začať od kroku 1.

• Nastavenie teplotného stupňa môžete upraviť kedykoľvek
počas varenia.

Ak na displeji striedavo bliká  a nastavenie teplotného 
stupňa 

Znamená to, že: 
• neumiestnili ste hrniec na správnu varnú zónu alebo
• hrniec, ktorý používate, nie je vhodný pre

indukčné varenie alebo
• hrniec je príliš malý alebo nie je správne

umiestnený v strede varnej zóny.

Ak na varnú zónu neumiestnite vhodný hrniec, neuskutoční sa 
ohrev. 
Ak na varnú dosku neumiestnite vhodný hrniec, po 2 minútach 
displej automaticky vypne. 

Ukončenie varenia 

Dotykom ovládača výberu ohrevnej zóny, ktorú chcete vypnúť. 

Varnú zónu vypnite dotykom posúvača na „ “. 
Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“. 

Celú varnú dosku vypnite dotykom ovládača Zapnúť/Vypnúť. 

Dávajte pozor na horúce povrchy 
Indikátor „H“ ukazuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. 

Zmizne, keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu. Môže sa 
použiť aj ako funkcia úspory energie – ak chcete ohrievať ďalšie 
hrnce, použite platňu, ktorá je ešte stále horúca. 

Používanie funkcie boost 
Aktivácia funkcie boost: 
Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny. 

Presuňte posúvač do polohy „B“. Uistite sa, že sa na displeji 
zobrazuje „b“. 

zvýšenie 
výkonu 

zníženie 
výkonu 
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Spôsob použitia 
Zrušenie funkcie boost: 
Dotykom ovládača výberu ohrevnej zóny zvoľte tú, pre ktorú 
chcete zrušiť funkciu posilňovača. 

Varnú zónu vypnite dotykom posúvača na „ “. 
Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“. 

• Táto funkcia sa môže použiť pre každú varnú zónu.
• Po 5 minútach sa obnoví pôvodné nastavenie varnej zóny.
• Ak sa pôvodné nastavenie teplotného stupňa rovná 0, po 5

minútach sa vráti na 9.

FLEXIBILNÁ OBLASŤ 
• Táto oblasť sa dá použiť ako jednotlivá zóna alebo ako dve

rôzne zóny, v závislosti od požiadaviek pri varení.
• Voľná zóna je tvorená dvoma nezávislými induktormi, ktoré sa

dajú ovládať oddelene.

Veľká zóna 
1. Ak chcete aktivovať voľnú oblasť ako jednotlivú veľkú zónu,

dotknite sa ovládača flexibilnej oblasti.

2. Veľkú zónu odporúčame používať nasledovne: Kuchynský
riad: riad s priemerom 250 mm alebo 280 mm (prípustný je
štvorcový alebo oválový riad)

Neodporúčame iné činnosti okrem troch vyššie uvedených 
činností, pretože to môže mať vplyv na ohrev spotrebiča. 

Dve osobitné zóny 
Ak chcete flexibilnú oblasť používať ako dve samostatné zóny, 
máte dve možnosti ohrevu. 
(a) Panvicu položte na pravú hornú stranu alebo pravú dolnú

stranu flexibilnej oblasti.

(b) Na obe strany flexibilnej oblasti umiestnite jednu panvicu.

Poznámka: Uistite sa, že panvica je väčšia ako 12 cm. 
Uzamykanie ovládačov 
• Ovládače môžete uzamknúť, aby ste zabránili ich

neúmyselnému použitiu (napríklad aby deti náhodou nezapli 
varné zóny). 

• Keď sú ovládače uzamknuté, všetky ovládače okrem ovládača
Zapnúť/Vypnúť sú deaktivované.

Uzamknutie ovládačov 
1. Súčasne sa dotknite a podržte časovač „ “ a časovač „ “

na chvíľu. 
2. Na indikátore časovača sa zobrazí „Loc“.

Odomknutie ovládačov
Súčasne sa dotknite a podržte časovač „ “ a časovač „ “ na 
chvíľu. 

 Keď je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládače 
sú deaktivované okrem ovládača Zapnúť/Vypnúť . V núdzovej 
situácii môžete indukčnú varnú dosku vždy vypnúť ovládačom 
Zapnúť/Vypnúť , ale v nasledujúcej prevádzke musíte varnú 
dosku najprv odomknúť. 

Režim pozastavenia 
• Namiesto vypnutia varnej dosky môžete jej výkon pozastaviť.
• Pri prechode do režimu pozastavenia sú všetky ovládače

okrem ovládača Zapnúť/Vypnúť sú deaktivované.

Spustenie režimu pozastavenia 
1. Dotknite sa ovládača pozastavenia „  “. 
2. Všetky indikátory zobrazia „11“.

Ukončenie režimu pozastavenia
1. Dotknite sa ovládača pozastavenia.

Keď je varná doska v režime pozastavenia, všetky ovládače
sú deaktivované okrem ovládača Zapnúť/Vypnúť . V núdzovej 
situácii môžete indukčnú varnú dosku vždy vypnúť ovládačom 
Zapnúť/Vypnúť . Varná doska sa vypne po 10 min., ak režim 
pozastavenia neukončíte. 



25 

Spôsob použitia 

Funkcia riadenia výkonu 
• na indukčnej varnej doske je možné nastaviť maximálnu

úroveň absorpcie výkonu výberom jednotlivých rozsahov
výkonu;

• indukčné varné dosky sa môžu obmedziť samé automaticky s
cieľom fungovať na nižšej úrovni výkonu, aby sa zabránilo
riziku preťaženia.

Spustenie funkcie riadenia výkonu 
Zapnite varnú dosku, potom súčasne stlačte ovládač funkcie 
Chef a časovač „ “. 

Indikátor časovača zobrazí „P5“, čo znamená úroveň výkonu 5. 
Predvolený režim je nastavený na 7,0 Kw. 

Prepnutie inej úrovne 
stlačte +/- časovača 

alebo 

Má 5 úrovní výkonu od „P1“ do „P5“. Indikátor časovača zobrazí 
jeden z nich. 
„P1“: maximálny výkon je 2,5 Kw. 
„P2“: maximálny výkon je 3,5 Kw. 
„P3“: maximálny výkon je 4,5 Kw. 
„P4“: maximálny výkon je 5,5 Kw. 
„P5“: maximálny výkon je 7,0 Kw. 

Potvrdenie a ukončenie funkcie riadenia výkonu 
Súčasne stlačte ovládač funkcie Chef a časovač 
„ “ na potvrdenie. 

Potom sa varná doska vypne. 

Ovládač časovača 
Časovač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi: 
• Môžete ho používať ako minútku. V takom prípade časovač

nevypne po uplynutí nastaveného času žiadnu varnú zónu.
• Môžete ho nastaviť na vypnutie jednej alebo viacerých varných

zón po uplynutí nastaveného času.
Maximálny limit časovača je 99 min. 

a) Používanie časovača ako minútky
Ak nezvolíte žiadnu varnú zónu
Uistite sa, či je varná doska zapnutá. 
Poznámka: Minútku môžete použiť, aj keď nevyberáte žiadnu 
varnú zónu. 

Dotknite sa ovládača „+“ časovača. Indikátor minútky začne 
blikať a na displeji časovača sa zobrazí „10“. 

Dotykom ovládača časovača „-“ alebo „+“ nastavte čas. 
Rada: Dotknite sa ovládača časovača „-“ alebo „+“ na zníženie 
alebo zvýšenie o 1 minútu. 
Dotknite sa a podržte ovládač časovača „-“ alebo „+“ na zníženie 
alebo zvýšenie o 10 minút. 

Súčasným dotykom „-“ a „+“ sa časovač zruší a na displeji 
minútky sa zobrazí „00“. 

Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa 
zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd 
blikať. 

Po uplynutí nastaveného času bude zvuková signalizácia znieť 
30 sekúnd a na indikátore časovača sa zobrazí „- -“. 
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Spôsob použitia 
b) Nastavenie časovača na vypnutie jednej alebo

viacerých varných zón
Nastavenie jednej zóny 
Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny. 

Dotykom ovládača časovača nastavte čas. 
Rada: Jedným dotykom ovládača časovača „-“ alebo „+“ dôjde k 
zníženiu alebo zvýšeniu o 1 minútu. 
Dotknite sa a podržte ovládač časovača „-“ alebo „+“ na zníženie 
alebo zvýšenie o 10 minút. 

Súčasným dotykom „-“ a „+“ sa časovač zruší a na displeji 
minútky sa zobrazí „00“. 

Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa 
zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude blikať 5 
sekúnd. 
POZNÁMKA: Červená bodka vedľa indikátora úrovne výkonu 
bude svietiť pre indikáciu, že je zvolená príslušná zóna. 

Po uplynutí nastaveného času časovača varenia sa príslušná 
varná zóna automaticky vypne. 

Ostatné varné zóny fungujú ďalej, ak sú zapnuté. 

Nastavenie viacerých zón: 
Kroky na nastavenie viacerých zón sú podobné ako pri krokoch 
nastavenia jednej zóny. Keď nastavíte časovač súčasne na 
niekoľko varných zón, zapnú sa desatinné bodky príslušných 
varných zón. Zobrazenie minút zobrazuje min. časovač. Bodka 
príslušnej zóny bliká. Zobrazuje sa takto: 

Po skončení odpočítavania časovača sa príslušná zóna vypne. 
Potom zobrazí nový min. časovač a bodka zodpovedajúcej zóny 
bude blikať. 

Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny, v indikátore 
časovača sa zobrazí príslušný časovač. 

c) Zrušenie časovača
Dotykom ovládača výberu ohrevnej zóny vyberte tú, pre ktorú 
chcete zrušiť funkciu časovača. 

Súčasným dotykom „-“ a „+“ sa časovač zruší a na displeji 
minútky sa zobrazí „00“. 

Predvolený čas prevádzky 
Automatické vypnutie je bezpečnostná ochranná funkcia 
indukčnej varnej dosky. Ak ju niekedy zabudnete po varení 
vypnúť, automaticky sa vypne. Predvolené časy prevádzky pre 
rôzne úrovne výkonu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Úroveň výkonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Predvolený časovač prevádzky 
(hodina) 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Po odobratí hrnca indukčná varná doska môže okamžite prestať 
hriať a varná doska sa automaticky vypne po 2 minútach. 

Ľudia s kardiostimulátorom sa musia pred používaním 
tohto zariadenia poradiť s lekárom.

Funkcia Chef 

Najprv by ste si mali stiahnuť aplikáciu simply-Fi a nainštalovať 
si ju do mobilného zariadenia. Potom zaregistrujte svoju 
indukčnú varnú dosku. 
Podrobnosti nájdete v prílohe. 

(nast. na 15 minút) 

(nast. na 45 minút) 

(nast. na 30 minút) 
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Spôsob použitia 
Na spárovanie aplikácie a varnej dosky postupujte nasledovne: 
Na 4 sekundy stlačte tlačidlo funkcie Chef. 
Po uplynutí 4 sekúnd číslice ČASOVAČA začnú blikať s nápisom 
PA a spustí sa proces párovania. 
Ak je Wi-Fi zapnuté: na pravej strane LED indikátora sa zobrazí 
jedna bodka. 
Ak je Wi-Fi vypnuté: Nezobrazí sa žiadna bodka. 

Nastavenie funkcie Chef 

Nastavte parametre funkcie Chef na aplikácii simply-Fi a príkaz 
odošlite do varnej dosky. 

Ak varná doska dostane príkaz z aplikácie simply-Fi, varná doska 
dvakrát zapípa a bude blikať v 1-sekundových cyklusoch. 

Ak chcete funkciu Chef ukončiť, nastavte výkon zón na „0“ alebo 
varnú dosku vypnite. 

Výber varných nádob

Môžete mať niekoľko rôznych varných nádob. 
Táto indukčná varná doska vie identifikovať celú škálu varných nádob, ktoré si môžete otestovať po 
jednom týmito spôsobmi: 
Nádobu umiestnite na varnú zónu. Ak príslušná varná zóna zobrazuje úroveň výkonu, potom je 
nádoba vhodná. Ak bliká „U“, potom nádoba nie je vhodná na použitie na indukčnej varnej doske. 
Pri nádobe podržte magnet. Ak magnet nádobu priťahuje, potom je vhodná na použitie na indukčnej 
varnej doske. 
Poznámka: Spodok nádoby musí obsahovať magnetický materiál. 

Musí mať rovné dno s priemerom viac ako 14 cm. 
Používajte hrnce, ktorých priemer je taký veľký, ako obrys zvolenej zóny. 
Používaním trochu širšieho hrnca sa bude využívať energia s maximálnou účinnosťou. Ak budete 
používať menší hrniec, účinnosť môže byť menšia, než sa očakávalo. Hrniec užší než je 140 mm 
nemusí varná doska zaznamenať. 

Priemer podkladu indukčného riadu 

Varná zóna Minimum Maximum 

1 a 2 140 180 

3 a 4 140 180 

Flexibilná zóna 250 400 

Vyššie uvedené sa môže vzhľadom na veľkosť hrnca a materiálu, z ktorého je vyrobený, líšiť. 

železná panvica na vyprážanie 

smaltovaná kanvica z nehrdzavejúcej ocele smaltovaná varná nádoba železná platňa 

železná kanvica železná panvica hrniec z nehrdzavejúcej ocele 

1 

2 

3 
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Bezpečnostné upozornenia a údržba: 

Musí sa používať špeciálny 
ochranný spínač napájania. 

Len na vnútorné použitie. Indukčnú varnú dosku nikdy 
neumývajte priamo vodou. 

Pod varnou doskou 
neuchovávajte čistiace 
prostriedky ani horľavé 
materiály. 

Uzatvorené nádoby, ako sú 
napríklad konzervy, zakaždým 
pred ohrievaním otvorte, inak by 
mohli vybuchnúť. 

Ak bola varná zóna dlho 
zapnutá, povrch zostáva ešte 
nejakú chvíľu horúci, preto sa 
keramického povrchu 
nedotýkajte. 

Občas skontrolujte, či niečo 
(napr. sklo, papier atď.) 
neprekáža prívodu vzduchu pod 
indukčnou doskou. 

Na doske nenechávajte kovové 
predmety, ako sú nože, vidličky, 
lyžičky a pokrievky, pretože sa 
môžu zohriať. 

Indukčnú dosku nikdy 
nepoužívajte vedľa iného 
spotrebiča, ktorý vytvára vysokú 
teplotu, ako je plynový sporák či 
parafínový ohrievač. 

Indukčnú varnú dosku nikdy 
nenechávajte zapnutú bez jedla 
určeného na varenie, inak by 
mohlo dôjsť k poškodeniu 
prevádzkového výkonu a mohlo 
by hroziť nebezpečenstvo. 

Ak je povrch varnej dosky 
prasknutý, vypnite zariadenie, 
aby ste zabránili možnosti úrazu 
elektrickým prúdom. 

Na varnú dosku neukladajte 
nádoby s drsným alebo 
nerovným povrchom, lebo by 
mohli poškodiť keramický 
povrch. 

Indukčnú dosku pravidelne 
čistite, aby sa do ventilátora 
nedostali cudzie predmety a aby 
sa zabránilo nesprávnej funkcii 
zariadenia. 

Spotrebič držte mimo dosahu 
detí a nevládnych osôb. 
Nikdy im ho nedovoľte používať 
bez dozoru. 

Ak je napájací kábel poškodený, 
nechajte ho vymeniť servisnému 
technikovi alebo inej vhodne 
kvalifikovanej osobe. 

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo osobami 
bez žiadnej znalosti, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli vopred poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať. 

LIKVIDÁCIA: Výrobok sa 
nesmie likvidovať ako 
netriedený komunálny odpad. 
Je potrebné zaistiť jeho 
samostatný zber na osobitné 
spracovanie. 

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ). 
Správnou likvidáciou tohto zariadenia zabránite možnému poškodeniu životného 
prostredia a ľudského zdravia, k čomu by inak mohlo dôjsť v dôsledku jeho nesprávnej 
likvidácie. 
Symbol na produkte znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým 
odpadom. Odneste ho na zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. 
Toto zariadenie vyžaduje špeciálny spôsob likvidácie. Ak potrebujete ďalšie informácie o 
spracovaní, obnove a recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestnu samosprávu, služby na 
likvidáciu domového odpadu alebo na predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili. 

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohto produktu, obráťte sa na mestskú samosprávu, služby na 
likvidáciu domového odpadu alebo na predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Povrch indukčnej varnej dosky môžete jednoducho vyčistiť takto: 

Typ 
kontaminácie 

Spôsob čistenia Čistiace materiály 

svetlo Ponorte do horúcej vody a osušte. čistiaca špongia 

kruhy a vodný 
kameň 

na oblasť naneste ocot, utrite jemnou 
handričkou alebo použite produkt 
dostupný v obchode. 

špeciálny prostriedok na 
keramické sklo 

cukrovinky, 
roztopený hliník 
alebo plasty 

Použite špeciálnu škrabku na keramické 
sklo na odstraňovanie zvyškov (najlepšie 
silikónový produkt). 

špeciálny prostriedok na 
keramické sklo 

Poznámka: Pred čistením odpojte napájanie. 

Zobrazenie chýb a kontrola 
Ak dôjde k neštandardnej situácii, indukčná varná doska sa automaticky prepne do ochranného režimu a 
zobrazí sa jeden z týchto kódov: 

Kód chyby Problém Riešenie 

Automatická obnova 

E1 Napájacie napätie je vyššie ako menovité napätie. Skontrolujte, či je napájacie napätie normálne. 
Zapnite po obnovení normálneho napájania. E2 Napájacie napätie je nižšie ako menovité napätie. 

E3 Vysoká teplota na snímači keramickej platne. (1#) Počkajte, kým sa teplota keramickej platne vráti 
do normálu. 
Dotknite sa tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ na 
reštartovanie jednotky. E4 Vysoká teplota na snímači keramickej platne. (2#) 

E5 Vysoká teplota na bipolárnom tranzistore s 
izolovaným hradlom. ( 1#) 

Počkajte, kým sa teplota bipolárneho tranzistora s 
izolovaným hradlom vráti do normálu. Dotknite sa 
tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ na reštartovanie 
jednotky. 
Skontrolujte, či ventilátor funguje správne; v 
prípade potreby ho vymeňte. 

E6 Vysoká teplota na bipolárnom tranzistore s 
izolovaným hradlom. ( 2#) 

Bez automatickej obnovy 

F3/F6 Zlyhanie snímača teploty keramickej platne – skrat. 
(F3 pre 1#,F6 pre 2#) 

Skontrolujte pripojenie alebo vymeňte snímač 
teploty keramickej platne. F4/F7 Zlyhanie snímača teploty keramickej platne – 

otvorený obvod. (F4 pre 1#,F7 pre 2#) 

F5/F8 Zlyhanie snímača teploty keramickej platne – 
chybné. (F5 pre 1#,F8 pre 2#) 

F9/FA 
Porucha teplotného snímača na bipolárnom 
tranzistore s izolovaným hradlom. (skrat/otvorený 
obvod pre 1#) 

Vymeňte elektrickú dosku. 

FC/FD 
Porucha teplotného snímača na bipolárnom 
tranzistore s izolovaným hradlom. (skrat/otvorený 
obvod pre 2#) 
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Chyba Problém Riešenie A Riešenie B 

LED sa nezapne pri 
zapojení jednotky do siete. 

Žiadne napájanie. Skontrolujte, či je zástrčka 
pevne zaistená v zásuvke a 
či zásuvke funguje. 

Pripojenie pomocnej 
elektrickej dosky a dosky 
displeja zlyhalo. 

Skontrolujte pripojenie. 

Pomocná elektrická doska je 
poškodená. 

Vymeňte pomocnú 
elektrickú dosku. 

Doska displeja je 
poškodená. 

Vymeňte dosku displeja. 

Niektoré tlačidlá nemôžu 
fungovať alebo LED displej 
nie je v poriadku. 

Doska displeja je 
poškodená. 

Vymeňte elektrickú dosku 

Indikátor režimu varenia sa 
zapne, ale ohrev sa 
nespustí. 

Vysoká teplota varnej dosky. Teplota okolia môže byť 
príliš vysoká. Prívod 
vzduchu alebo ventilácia 
môže byť zablokovaná. 

S ventilátorom niečo nie je v 
poriadku. 

Skontrolujte, či ventilátor 
funguje správne; 
v prípade potreby ho, 
vymeňte. 

Elektrická doska je 
poškodená. 

Vymeňte elektrickú dosku. 

Ohrev sa počas prevádzky 
náhle zastaví a na displeji 
bliká „u“. 

Zlý typ panvice. Použite správny hrniec 
(pozrite si návod na 
obsluhu). 

Obvod detekcie panvice je 
poškodený, vymeňte 
elektrickú dosku. Priemer hrnca je príliš malý. 

Varič sa prehrial. Jednotka je prehriata. 
Počkajte, kým sa teplota 
vráti do normálu. 
Stlačte tlačidlo 
„Zapnutie/vypnutie“ na 
reštartovanie jednotky. 

Ohrevné zóny na rovnakej 
strane (napr. prvá a druhá 
zóna) zobrazujú „u“. 

Pripojenie elektrickej dosky 
a dosky displeja zlyhalo. 

Skontrolujte pripojenie. 

Dosky displeja 
komunikačnej časti je 
poškodená. 

Vymeňte dosku displeja. 

Základná doska je 
poškodená. 

Vymeňte elektrickú dosku. 

Nezvyčajný zvuk motora 
ventilátora. 

Motor ventilátora je 
poškodený. 

Vymeňte ventilátor. 

V uvedenej tabuľke sa zobrazuje, ako hodnotiť a preverovať bežné chyby. 
Spotrebič samy nerozoberajte, inak môžete indukčnú varnú dosku poškodiť. 
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Parameter Špecifikácie 
Bezdrôtový štandard 802.11b/g/n 
Frekvenčný rozsah 2,412 GHz – 2,484 GHz 
Max. prenosový výkon: +16  +_  2 dBm
Maximálna citlivosť príjmu -87 dBn
Kanál 13 kanálov 

Produktové informácie o prepojenom zariadení 
Spotreba energie výrobku v stave 
pohotovosti, ak sú všetky zapojené 
sieťové porty pripojené a všetky 
bezdrôtové sieťové porty aktívne: 

2 W 

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete: Ak varná doska bola registrovaná do 
aplikácie, zapnite varnú dosku na 
aktivovanie portu bezdrôtovej siete. 

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete: Ak varná doska bola registrovaná do 
aplikácie, vypnite varnú dosku na 
deaktivovanie portu bezdrôtovej siete. 
Ak varná doska nebola zaregistrovaná 
pomocou aplikácie, port bezdrôtovej 
siete bude vypnutý aj pri zapnutí varnej 
dosky. 

Osobitné vyhlásenie 

Obsah tohto návodu na obsluhu bol dôkladne preverený. Spoločnosť 
však nemôže niesť zodpovednosť za prípadné tlačové chyby alebo 

vynechania. 

Do revidovaného návodu na obsluhu sa bez upozornenia môžu zahrnúť 
aj prípadné technické úpravy. Vzhľad aj farba spotrebiča v tomto návode 

sa môžu líšiť od skutočného spotrebiča. 

Služba starostlivosti o zákazníkov 

V prípade poruchy pred kontaktovaním popredajných služieb urobte nasledovné: 
– Skontrolujte správnosť zapojenia spotrebiča.
– Pozrite si uvedenú tabuľku zlyhaní a zobrazení.

Ak stále nie je možné problém vyriešiť, spotrebič vypnite, nepokúšajte sa ho rozobrať a obráťte sa 
na popredajnú službu. 
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Informácie o elektrických varných doskách pre domácnosť spĺňajú nariadenie Komisie (EÚ) č. 66/2014 

Pozícia Symbol Hodnota Jednotka 

Označenie modelu 

Typ varnej dosky: elektrická varná doska 

Počet varných zón a/alebo oblastí 
zóny 4 

oblasti 

Technológia ohrevu (indukčné varné 
zóny a varné oblasti, žiarivé varné 
zóny, pevné platničky) 

indukčné varné zóny X 

indukčné varné oblasti 

žiarivé varné zóny 

pevné platničky 

Pri kruhových varných zónach alebo oblastiach: priemeružitočnej povrchovej 
plochy na 
elektrickú ohrievanú varnú zónu zaokrúhlený na najbližších 5 mm 

Vzadu vľavo Ø 18,0 cm 

Vzadu v strede Ø cm 

Vzadu vpravo Ø 18,0 cm 

V strede vľavo Ø cm 

V strede, v 
strede Ø cm 

V strede vpravo Ø cm 

Vpredu vľavo Ø 18,0 cm 

Vpredu v strede Ø cm 

Vpredu vpravo Ø 18,0 cm 

Pri nekruhových varných zónach alebo oblastiach: dĺžka a šírka užitočnej 
plochy na elektrickú ohrievanú varnú zónu alebo oblasť zaokrúhlená na 
najbližších 5 mm 

Vzadu vľavo Š cm 

Vzadu v strede Š cm 

Vzadu vpravo D 
Š cm 

V strede vľavo Š cm 

V strede, v 
strede 

D 
Š cm 

V strede vpravo Š cm 

Vpredu vľavo D 
Š cm 

Vpredu v strede Š cm 

Vpredu vpravo Š cm 

Spotreba energie na varnú zónu alebo oblasť vypočítaná na kg 

Vzadu vľavo EC elektrické varenie 192,8 Wh/kg 

Vzadu v strede EC elektrické varenie Wh/kg 

Vzadu vpravo EC elektrické varenie 193,3 Wh/kg 

V strede vľavo EC elektrické varenie Wh/kg 

V strede, v 
strede 

EC elektrické varenie 
Wh/kg 

V strede vpravo EC elektrické varenie Wh/kg 

Vpredu vľavo EC elektrické varenie 200,3 Wh/kg 

Vpredu v strede EC elektrické varenie Wh/kg 

Vpredu vpravo EC elektrické varenie 177,6 Wh/kg 

Spotreba energie na varnú dosku vypočítaná na kg EC elektrická varná 
doska 191 Wh/kg 

Platná norma: EN 60350-2 Elektrické kuchynské spotrebiče v domácnosti. Časť 2: Varné dosky – Metódy merania funkčných vlastností 

Rady na úsporu energie: 
• Na dosiahnutie najlepšej účinnosti vašej varnej dosky, hrniec umiestnite do stredu varnej zóny.
• Pri použití pokrievky sa teplo zadržiava, vďaka čomu znížite časy varenia a ušetríte energiu.
• Minimalizáciou množstva tekutiny alebo tuku znížite časy varenia.
• Varenie začnite s nastavením vysokej teploty, a keď sa jedlo prehreje, nastavenie znížte.
• Používajte hrnce, ktorých priemer je taký veľký, ako obrys zvolenej zóny.

Tieto informácie sa považujú za súčasť návodu na obsluhu spotrebiča. 
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