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Produktinfo

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech 
a servisu najdete na internetu na: www.siemens-home.com 
a v internetovém obchodu: www.siemens-eshop.com

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a
servisu najdete na internetu na: www.siemens-home.bsh-
group.com a v internetovém obchodu: www.siemens-home.bsh-
group.com/eshops
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: Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod 
k použití, návod k montáži a doklad 
spotřebiče uschovejte pro pozdější potřebu 
nebo pro další majitele.
Jakmile spotřebič vybalíte, pozorně si jej 
prohlédněte. Pokud byl spotřebič při 
přepravě nějakým způsobem poškozen, 
neuvádějte jej do provozu, kontaktujte 
příslušný odborný servis a sepište zápis 
o vzniklých škodách. V opačném případě 
ztrácíte nárok na jakékoli odškodnění.
Montáž přístroje se musí provádět podle 
přiloženého návodu k montáži.
Tento spotřebič je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Spotřebič 
používejte výhradně k přípravě pokrmů 
a nápojů. Při vaření musí být spotřebič pod 
dozorem. Krátkodobé vaření musí být 
neustále pod dozorem. Spotřebič používejte 
pouze v uzavřených místnostech.
Tento spotřebič není určený pro provoz 
s externím časovým spínačem nebo 
dálkovým ovládáním.
Děti od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a vědomostí smějí tento 
spotřebič používat pouze pod dozorem 
nebo pokud byly seznámeny s bezpečným 
používáním spotřebiče a pochopily 
nebezpečí s tím spojená.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění 
a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti 
bez dozoru.
Nebezpečí požáru!
■ Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej 
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. 
Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte 
varnou zónu. Plameny opatrně uduste 
pokličkou, hasicí deskou a podobně. 

Nebezpečí požáru!

■ Varné zóny jsou velmi horké. Na varnou 
desku nikdy nepokládejte hořlavé 
předměty. Na varné desce nenechávejte 
žádné předměty.

Nebezpečí požáru!

■ Spotřebič je horký. V zásuvkách přímo 
pod varnou deskou nikdy neuchovávejte 
hořlavé předměty nebo spreje.

Nebezpečí požáru!

■ Varná deska se samočinně vypne a nelze 
ji ovládat. Později se může neúmyslně 
zapnout. Vypněte pojistku v pojistkové 
skříňce. Zavolejte servis.

Nebezpečí popálení!
■ Varné zóny a jejich okolí, zejména 
případný rám varné desky, jsou velmi 
horké. Nikdy se nedotýkejte horkých 
ploch. Udržujte děti mimo dosah 
spotřebiče.

Nebezpečí popálení!

■ Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje. 
Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 
Zavolejte servis.

Nebezpečí popálení!

■ Kovové předměty se při kontaktu s varnou 
deskou velmi rychle zahřívají. Nikdy na 
varnou nepokládejte kovové předměty, 
jako jsou nože, vidličky, lžíce nebo 
pokličky.

Nebezpečí požáru!

■ Odpojte varný panel vždy po každém 
použití pomocí hlavního vypínače. 
Nečekejte na automatické vypnutí varného 
panelu, které nastává po detekci odebrání 
nádoby.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
■ Neodborné opravy jsou nebezpečné. 
Opravy spotřebiče a výměnu poškozených 
přívodních vedení smí provádět výhradně 
technik zákaznického servisu vyškolený 
naší společností. Pokud je spotřebič 
vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze 
zásuvky nebo vypněte pojistku 
v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

■ Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, 
může to mít za následek úraz elektrickým 
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani 
parní čistič.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

■ Vadný spotřebič může způsobit úraz 
elektrickým proudem. Vadný spotřebič 
nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou 
zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku 
v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

■ Praskliny nebo trhliny ve sklokeramické 
desce mohou způsobit úraz elektrickým 
proudem. Vypněte pojistku v pojistkové 
skříňce. Zavolejte servis.



Nebezpeči elektromagnetizmu!
Tento spotřebič je v souladu s normami 
o bezpečnosti a elektromagnetické 
kompatibilitě. Osoby s implantovaným 
kardiostimulátorem nebo inzulinovou 
pumpou by však neměly tento spotřebič 
obsluhovat. Není možné 100% zaručit, že 
všechna tato zařízení, jež jsou na trhu, 
splňují platné normy o elektromagnetické 
kompatibilitě a že nevzniknou interference 
ohrožující správné fungování těchto zařízení. 
Je rovněž možné, že osoby užívající zařízení 
jiného typu, jako např. naslouchátka, 
mohou pocítit určité potíže.
Nebezpečí poruchy!
Tato varná deska je vybavena ventilátorem, 
který je umístěný zespodu. Pokud je pod 
varnou deskou umístěna zásuvka, nesmějí 
v ní být uloženy žádné malé předměty či 
papírky, které by při nasátí ventilátorem 
mohly způsobit jeho poškození nebo by 
bránili ochlazování.
Mezi obsahem zásuvky a vstupem do 
ventilátoru musí být minimální vzdálenost 
2 cm.

Nebezpečí poranění!
■ Při vaření potravin ve vodní lázni může 
dojít k prasknutí nádoby nebo skla varné 
desky kvůli přehřátí. Nádoba, která je ve 
vodní lázni, nesmí stát přímo na dně 
nádoby s vodou. Používejte jedině takové 
varné nádoby, které jsou tepelně odolné.

Nebezpečí úrazu!

■ Pokud se mezi dnem hrnce a varnou 
zónou nachází tekutina, může hrnec náhle 
vyskočit do výšky. Udržujte varné zóny 
a dna hrnců vždy suché.

Příčiny poškození
Pozor!
■ Hrubá dna nádob mohou varnou desku poškrábat.

■ Na varné zóny nikdy nestavějte prázdné nádoby. Mohou 
způsobit její poškození.

■ Nikdy neodkládejte horké nádoby na ovládací panel, zóny 
ukazatelů nebo na rámeček desky. Mohou způsobit jejich 
poškození.

■ Pád tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může 
způsobit její poškození. 

■ Položíte-li na horkou varnou zónu alobal a plastové nádobí, 
dojde k jejich roztavení. Nedoporučujeme používat na varné 
desce ochrannou fólii.

Celkový vzhled
V následující tabulce jsou uvedena nejčastější poškození:

Ochrana životního prostředí
Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního 
prostředí.

Tipy, jak ušetřit energii
■ Používejte hrnce a pánve s rovným dnem. Nerovná dna 

zvyšují spotřebu energie.

■ Pro malé množství používejte malý hrnec. Velký, jen málo 
naplněný hrnec spotřebuje mnoho energie.

■ Hrnce vždy přiklopte pokličkou vhodné velikosti. Při vaření 
bez pokličky se spotřebuje čtyřikrát více energie.

■ Vařte v malém množství vody. Ušetříte tak energii. U zeleniny 
zůstanou zachovány vitaminy a minerální látky.

■ Včas přepínejte na nižší stupeň výkonu.

Poškození Příčina Řešení

Skvrny Rozlité pokrmy Pomocí škrabky na sklo okamžitě odstraňte rozlitý pokrm.

Nevhodné čisticí prostředky Používejte čisticí prostředky určené pro varné desky.

Poškrábání Sůl, cukr a písek Varnou desku nepoužívejte jako by se jednalo o prkýnko či pracovní 
desku.

Drsná dna nádob poškrábou 
sklokeramickou desku.

Zkontrolujte nádobí.

Ztráta barvy Nevhodné čisticí prostředky Používejte čisticí prostředky určené pro varné desky.

Odření nádobím Hrnce a pánve při přemísťování nadzvedávejte.

Oprýskání Cukr, přísady s vysokým obsahem 
cukru

Pomocí škrabky na sklo okamžitě odstraňte rozlitý pokrm.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými 
elektrickými a elektronickými zařízeními (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec 
pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení. 
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Indukční vaření
Výhody
Při indukčním vařením vzniká teplo přímo ve dně hrnce. To vám 
přináší velké množství výhod:

■ Ušetření času při vaření a smažení. Nádoba se zahřívá 
přímo.

■ Energetická úspora.
■ Snadná údržba a jednoduché čištění. Pokrmy, které 

přetečou, se tak rychle nepřipečou.

■ Kontrolovaný přívod tepla a větší bezpečnost. Indukce 
spíná nebo vypíná přívod tepla ihned po každém pokynu 
obsluhy. Ohřev se přeruší, jakmile sejmete nádobu z varné 
zóny, i když je varná zóna ještě zapnutá.

Nádoby
Vhodné nádoby
Používejte pouze feromagnetické nádoby ze smaltované oceli, 
litiny nebo speciální nádoby pro indukční ohřev z nerezové 
ušlechtilé oceli.

Další nádoby pro indukční vaření
Existuje ijiný typ nádobí pro indukční vaření, jehož dno není 
feromagnetické po celé ploše.

Nevhodné nádoby
Nepoužívejte nádoby z běžné ušlechtilé oceli, skla, keramiky, 
mědi nebo hliníku.

Kontrola nádoby
Nádoba je vhodná, pokud dno hrnce nebo pánve přitahuje 
magnet. Výrobci hrnců normálně upozorňují, že jsou nádoby 
vhodné pro indukční ohřev.

Dno nádoby
Vlastnosti dna nádoby mohou ovlivnit výsledek vaření. Materiál 
dna nádoby by měl rovnoměrně rozvádět teplo. Vhodná jsou 
např. sendvičová dna z ušlechtilé oceli.

Prázdné nádoby nebo nádoby s tenkým dnem

: Nebezpečí popálení!
Neohřívejte prázdné nádoby ani nádoby s tenkým dnem. 
Prázdná nádoba se může rozehřát tak rychle, že se včas 
neaktivuje bezpečnostní vypnutí a může být dosažena vysoká 
teplota. Dno nádoby se může roztavit a může se poškodit 
sklokeramická varná deska. Nedotýkejte se horké nádoby 
a varnou zónu vypněte. Pokud varná deska po vychladnutí 
varné zóny nefunguje, zavolejte servis.

Rozpoznání hrnce
Varná deska automaticky rozpozná polohu, velikost a tvar 
použité varné nádoby. Vhodné jsou velikosti o průměru 90 až 
340 mm.

Upozornění: Ukazatele varných zón se mohou lišit od skutečné 
velikosti a tvaru nádoby. To je normální a nemá to vliv na funkci 
varné desky.

Seznámení se spotřebičem
Varná deska
Varná deska je vybavená celoplošným indukčním ohřevem. 
Nádobu můžete v rámci využitelné varné plochy umístit na 
libovolné místo. Varná deska automaticky rozpozná polohu, 
velikost a tvar použité varné nádoby.

Upozornění: Na každé straně varné desky mohou být zároveň 
v provozu pouze 2 varné nádoby

U velkých nádob s menším prů-
měrem feromagnetické plochy 
se zahřívá pouze tato feromag-
netická plocha. Je tedy možné, 
že teplo nebude rozváděno rov-
noměrně.

Nádoby, které mají ve dně hliní-
kové části, mají menší feromag-
netickou plochu, proto může být 
přiváděný výkon menší nebo 
nemusí být nádoba případně 
vůbec rozpoznána.
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Dotykový displej
Dotykový displej lze jednoduše ovládat prsty. Požadovanou 
funkci můžete aktivovat krátkým dotknutím se příslušné plošky 
displeje nebo oblastí pod displejem.

Upozornění: Příslušná funkce se aktivuje až po zvednutí prstu.

Pozor!
Nikdy nestavte horké nádoby do oblasti dotykového displeje. 
Může dojít k přehřátí elektroniky.

Upozornění: Displej udržujte vždy suchý. Vlhkost má negativní 
vliv na funkci.

Ukazatele varných zón
Identifikovaná varná zóna

Zvolená varná zóna

Zapnutá varná zóna

Další ukazatele

Funkce rolování
Pomocí funkce rolování můžete změnit různé hodnoty 
nastavení, jako stupeň výkonu, dobu trvání a čas, a další 
hodnoty v nabídce nastavení.

Nejprve zvolte hodnotu, kterou chcete nastavit. Dotkněte se 
plošky displeje a přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Ukazatel zbytkového tepla
Varná deska je vybavená ukazatelem zbytkového tepla, který 
upozorňuje na horké nebo teplé varné plochy. Nedotýkejte se 
varné plochy s tímto ukazatelem. Tento ukazatel svítí, dokud je 
varná plocha horká, i když je varná deska již vypnutá.

Zobrazená varná zóna byla 
identifikována. Pro zvolení varné 
zóny se dotkněte symbolu #.

Zobrazená varná zóna byla zvolena. 
Můžete nastavit stupeň výkonu.

Zobrazená varná zóna byla zapnuta. 
Na ukazateli svítí nastavený stupeň 
výkonu.

Zobrazenou varnou zónu nelze 
nastavit.

Příčiny mohou být následující:
■ Na každé straně varné desky 

mohou být zároveň v provozu 
pouze 2 varné zóny.

■ Nádoba není vhodná pro indukční 
ohřev.
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Nastavení varné desky
V této kapitole je popsáno nastavení varných zón. V tabulce 
nastavení naleznete stupně výkonu a doby vaření pro různé 
pokrmy.

Zapnutí a vypnutí varné desky
Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu #. Ukazatel nad hlavním 
vypínačem svítí. Po krátké době aktivace je varná deska 
připravená k provozu.

Vypnutí: Dotkněte se symbolu #. Ukazatel na displeji zhasne. 
Všechny varné zóny jsou vypnuté. Aktivuje se pohotovostní 
režim. Viz kapitola Pohotovostní režim.

Ukazatel tepla svítí dál, dokud nejsou varné zóny vychladlé.

Upozornění: Varná deska se vypne automaticky, pokud jsou 
všechny varné zóny vypnuté déle než 60 sekund a neprovedete 
žádné nastavení na dotykovém displeji.

Pohotovostní režim
Jakmile varnou desku vypnete, aktivuje se na nastavenou dobu 
pohotovostní režim. Kontrolka nad hlavním vypínačem bliká. 
Teprve po uplynutí této doby se varná deska úplně vypne. 
Během pohotovostního režimu můžete spotřebič znovu zapnout 
hlavním vypínačem. Spotřebič je ihned připravený k provozu.

Upozornění: Změna doby trvání pohotovostního režimu je 
popsaná v kapitole Nabídka nastavení.

Nastavení varné zóny
Pomocí funkce rolování nastavíte požadovaný stupeň výkonu.

Každý stupeň výkonu má mezistupeň. Je označený x.5.

Upozornění: Deaktivace mezistupňů je popsaná v kapitole 
Nabídka nastavení.

Nastavení stupně výkonu
Varná deska musí být zapnutá.

1. Postavte na varnou plochu nádobu.

2. Dotkněte se symbolu # varné zóny na displeji. Na ukazateli 
se rozsvítí 0.0.

3. Během následujících 4 sekund přejeďte prstem nahoru 
a nastavte požadovaný stupeň výkonu.

Vypnutí varné zóny
Přejíždějte prstem dolů, dokud se nezobrazí 0.0. Varná zóna se 
vypne a asi po 4 sekundách se zobrazí jako identifikovaná 
varná zóna.

Tabulka nastavení
V následující tabulce najdete několik příkladů. Doby vaření 
závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmu. Proto jsou možné 
odchylky.

Upozornění: Eintopfy a tekuté pokrmy, jako polévky, omáčky 
nebo nápoje, se mohou při vaření příliš rychle ohřát a přetéct 
nebo vystříknout. Z tohoto důvodu doporučujeme pozvolné 
ohřívání za stálého míchání a na vhodný stupeň výkonu.

Stupeň výkonu 1.0 = nejnižší výkon

Stupeň výkonu 9.0 = nejvyšší výkon

Stupeň výkonu

Rozpouštění

čokoláda, poleva, máslo, med 1.0

želatina 1.0 - 2.0

Ohřívání a udržování teploty

eintopf (např. čočkový eintopf) 1.0 - 2.0

mléko** 1.5 - 2.5

ohřívání párků ve vodě** 3.0 - 4.0

Rozmrazování a ohřívání

špenát, zmrazený 2.5 - 3.5

guláš, zmrazený 2.5 - 3.5

Dovařování, svařování

knedlíky 4.5 - 5.5*

ryby 4.0 - 5.0

bílé omáčky, např. bešamelová omáčka 1.0 - 2.0
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šlehané omáčky, např. bearnská omáčka, holandská omáčka 3.0 - 4.0

Vaření, vaření v páře, dušení

rýže 2.0 - 3.0

mléčná rýže 2.0 - 3.0

brambory vařené ve slupce 4.0 - 5.0

vařené loupané brambory 4.0 - 5.0

těstoviny 6.0 - 7.0*

eintopf, polévky 3.5 - 4.5

zelenina 2.5 - 3.5

zelenina, zmrazená 3.5 - 4.5

vaření v tlakovém hrnci 4.5 - 5.5

Dušení

rolády 4.0 - 5.0

dušená pečeně 4.0 - 5.0

guláš 3.5 - 4.5

Pečení**

řízek, přírodní nebo obalovaný 6.0 - 7.0

řízek, zmrazený 6.0 - 7.0

kotleta, přírodní nebo obalovaná 6.0 - 7.0

steak (3 cm silný) 7.0 - 8.0

drůbeží prsa (2 cm silná) 5.0 - 6.0

drůbeží prsa, zmrazená 5.0 - 6.0

ryby a rybí filé, přírodní 5.0 - 6.0

ryby a rybí filé, obalované 6.0 - 7.0

ryby a rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty 6.0 - 7.0

scampi a garnáti 7.0 - 8.0

zmrazené směsi 6.0 - 7.0

palačinky 6.0 - 7.0

omelety 3.5 - 4.5

volská oka 5.0 - 6.0

Fritování** (fritujte porce po 150 g - 200 g v 1-2 l. oleje)

zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety 8.0 - 9.0

krokety 7.0 - 8.0

kuličky z mletého masa 7.0 - 8.0

maso, např. části kuřete 6.0 - 7.0

maso, obalované nebo v pivním těstíčku 6.0 - 7.0

zelenina, houby obalované nebo v pivním těstíčku 6.0 - 7.0

drobné pečivo, např. vdolky/koblihy, ovoce v pivním těstíčku 4.0 - 5.0

* Další vaření bez pokličky

** Bez pokličky

Stupeň výkonu
8



Funkce powerBoost
Pomocí funkce powerBoost můžete ještě rychleji ohřívat 
pokrmy. Funkce powerBoost krátkodobě zvyšuje výkon zvolené 
varné zóny.

Omezení použití funkce powerBoost
Funkci powerBoost lze na pravé a levé polovině aktivovat 
pouze jednou. Pokud zapnete druhou varnou zónu nebo je tato 
varná zóna již v provozu, nelze funkci powerBoost použít, resp. 
se tato funkce deaktivuje, a varná zóna se nastaví zpět na 
stupeň výkonu 9.0.

Zapnutí a vypnutí funkce powerBoost
Musí být zvolená varná zóna.

Zapnutí: Přejíždějte prstem nahoru, dokud není nastavená 
funkce powerBoost. Na ukazateli varných zón se zobrazí 
booster. Funkce byla aktivována.

Vypnutí: Přejeďte prstem dolů. Funkce je deaktivovaná. Pro 
úplné vypnutí varné zóny přejíždějte prstem dolů, dokud se na 
ukazateli nezobrazí 0.0.

Upozornění: Za určitých podmínek se funkce powerBoost 
automaticky vypne, aby byly elektronické součástky varné 
desky chráněny před přehřátím.

Timer
Pomocí timeru se varná zóna po uplynutí nastavené doby trvání 
automaticky vypne.

Nastavení doby trvání
Musí být zvolená varná zóna a nastavený stupeň výkonu.

1. Dotkněte se symbolu x. Na ukazateli varných zón se rozsvítí 
00h 00min.

2. Během následujících 4 sekund přejeďte prstem nahoru nebo 
dolů a nastavte požadovanou dobu trvání v minutách.

3. Zvolte hodiny. Přejeďte prstem nahoru nebo dolů a nastavte 
požadovanou dobu trvání v hodinách.

Nastavená doba trvání se uloží. Doba trvání se na ukazateli 
viditelně odměřuje.

Po uplynutí doby trvání
Po uplynutí doby trvání se varná zóna vypne. Zazní akustický 
signál. Na ukazateli varných zón svítí 00:00min a stupeň 
výkonu 0.0.
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Upozornění. Dobu trvání můžete nastavit až na 9 hodin 
a 59 mint. V závislosti na nastaveném stupni výkonu se varná 
zóna může vypnout i před uplynutím doby trvání. Viz kapitola 
Bezpečnostní vypnutí.

Oprava doby trvání: Dotkněte se symbolu x a nastavte znovu 
dobu trvání.

Zrušení doby trvání: Dotkněte se symbolu x a nastavte 
00h 00min.

Bezpečnostní vypnutí
Pokud je varná zóna v provozu delší dobu a nezměníte 
nastavení, aktivuje se bezpečnostní vypnutí.

Varná zóna se vypne. Na ukazateli se zobrazí „Varná zóna příliš 
dlouho v provozu“. Dotkněte se symbolu ±. Ukazatel zhasne. 
Můžete provést nové nastavení.

Za jak dlouho se aktivuje bezpečnostní vypnutí, závisí na 
nastaveném stupni výkonu. Další informace naleznete 
v kapitole Odstranění závad.

Převzetí nastavení
Krátkodobá paměť
Když zvednete nádobu nebo ji na varné desce přesunete, 
veškerá nastavení varné zóny se na krátkou dobu (10-90 s) 
uloží. Varná zóna nehřeje.

Upozornění: Během doby trvání krátkodobé paměti můžete 
nastavení varné zóny změnit (výjimka: funkce powerBoost 
a timer).

Během doby trvání krátkodobé paměti postavte nádobu zpět na 
stejné místo. Nastavení se automaticky převezme. Varná zóna 
začne hřát.

Upozornění
■ Pokud se poloha výrazně liší od původní polohy, použijte 

funkci převzetí.

■ Změna doby trvání krátkodobé paměti je popsaná v kapitole 
Nabídka nastavení.

Funkce převzetí
Pomocí této funkce lze nastavení jedné varné zóny převzít pro 
nové místo vaření.

1. Postavte nádobu během doby trvání krátkodobé paměti na 
jiné místo na varné ploše. Bude identifikována nová varná 
zóna.

Upozornění: Funkce převzetí již není k dispozici, pokud 
mezitím:

■ provedete nastavení (výjimka: nastavení varné zóny 
s krátkodobou pamětí),

■ znovu přesunete nádobu.

2. Dotkněte se symbolu 6. Nastavení se převezme.

Upozornění: 
Pokud se na ukazateli varných zón 
zobrazí tento symbol, nastavení se 
nepodařilo kompletně přenést. 
Nazdvihněte nádobu nebo ji na varné 
ploše přesuňte. Znovu nastavte varnou 
zónu.
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Čas
Nastavení času
Varná deska musí být zapnutá.

1. Dotkněte se symbolu t. Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Dotkněte se plošky displeje „hodiny“. Na ukazateli se zobrazí 
formát zobrazení času a nastavený čas.

3. Zvolte formát zobrazení času a pomocí funkce rolování 
nastavte čas.

4. Dotkněte se plošky displeje „save“ vpravo dole. Čas je 
nastavený.

Funkce blokování při utírání
Pokud chcete displej utřít, když je varná deska zapnutá, mohla 
by se změnit nastavení. Aby se to nestalo, je vaše varná deska 
vybavená funkcí blokování při utírání.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu $. Zazní akustický signál. 
Displej se na 20 sekund zablokuje. Na ukazateli se zobrazuje 

zbývající doba. Displej můžete otřít, aniž by se změnila 
nastavení.

Vypnutí: Pro předčasné vypnutí funkce blokování při utírání se 
dotkněte symbolu $ a poté plošky displeje „vypnout“.

Upozornění: Funkce blokování při utírání se nevztahuje na 
hlavní vypínač. Varnou desku můžete kdykoli vypnout.

Dětská pojistka
Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku 
nemohly nastavit děti.

Upozornění: Když je zapnutá některá varná zóna, dětská 
pojistka nefunguje.

Zapnutí a vypnutí dětské pojistky
Varná deska musí být zapnutá.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu '. Varná deska je 
zablokovaná.

Vypnutí: Dotkněte se symbolu 'a poté plošky displeje 
„Vypnout“. Zablokování se zruší.

Upozornění: Dětská pojistka má různé možnosti nastavení 
(automatická aktivace, manuální aktivace, vypnutá). Změna 
nastavení je popsaná v kapitole Nabídka nastavení.

Funkce countDown
Pomocí funkce countDown můžete nastavit dobu trvání až 
9 hodin, 59 minut a 59 sekund. Funguje nezávisle na varné 
desce.

Funkce countDown neslouží pro automatické vypnutí varné 
zóny.

Nastavení doby trvání
1. Dotkněte se symbolu S. Na ukazateli se zobrazí 0 h 

00 min 00 s.

2. Během následujících 10 sekund přejeďte prstem nahoru 
nebo dolů a nastavte požadovanou dobu trvání v minutách.

3. Zvolte hodiny a sekundy. Přejeďte prstem nahoru nebo dolů 
a nastavte požadovanou dobu.

Doba trvání se na ukazateli viditelně odměřuje.

Po uplynutí doby trvání
Po uplynutí doby trvání zazní signál. Na ukazateli se zobrazí 
00.00 Œ. Dotkněte se tohoto ukazatele. Funkce countDown je 
vypnutá.

Oprava doby trvání: Dotkněte se symbolu S a nastavte znovu 
dobu trvání.

Zrušení doby trvání: Dotkněte se symbolu S a poté se 
dotkněte plošky displeje „clear“.
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Nabídka nastavení
Váš spotřebič má různá přednastavení. Tato přednastavení si 
můžete upravit dle svých vlastních zvyklostí.

Upozornění: Když je zapnutá některá varná zóna, nabídka 
nastavení není k dispozici.

Nastavení Popis / volby

Dotykový displej Můžete změnit jas displeje a kalibrovat displej. Kalibrací se optimalizuje schopnost displeje reago-
vat na dotyk prstem.

■ Jas (střední*)

■ Kalibrace

Hodiny Můžete nastavit čas a zvolit formát zobrazení času.

■ Zobrazení ve 12hodinovém formátu

■ Zobrazení ve 24hodinovém formátu

■ Čas

Signální tón Signální tóny spotřebiče můžete zapnout nebo vypnout.

■ Zapnuté signální tóny*

■ Zapnutý pouze signální tón při nesprávném ovládání

■ Vypnuté signální tóny

Pohotovostní režim Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit ho své místní síťové přípojce. Pro přizpů-
sobení kontaktujte prodejce.

0,5-72 hod (1 hod*)

Regulace energie Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit ho své místní síťové přípojce. Pro přizpů-
sobení kontaktujte svého elektrikáře.

600-7 200 W (7 200 W*)

Stupně výkonu Můžete zvolit 9 nebo 17 stupňů výkonu. U 17 stupňů výkonu můžete navíc zvolit mezistupně pro 
přesnější nastavení.

■ 17 stupňů výkonu*

■ 9 stupňů výkonu

Dětská pojistka Varnou desku můžete zablokovat pomocí dětstké pojistky a zajistit, aby ji bez dovolení nemohly 
používat děti.

■ Manuální aktivace* - dětská pojistka se musí vždy zapnout a vypnout manuálně

■ Automatická aktivace - dětská pojistka se automaticky aktivuje vždy po vypnutí varné desky

■ Vypnutá - dětská pojistka nefunguje

Krátkodobá paměť Můžete nastavit dobu trvání krátkodobé paměti. Když nazdvihnete nebo posunete nádobu, 
všechna nastavení příslušné varné zóny zůstanou po tuto dobu uložená.

10-90 s (30 s*)

Jazyk Můžete si vybrat z 15 jazyků (anglicky*).

Předváděcí režim Pro předváděcí účely můžete spotřebič používat bez ohřevu. Předváděcí režim lze nastavit během 
prvních 3 minut po zapnutí.

■ Vyp.*

■ Zap.

Přednastavení Všechna nastavení můžete resetovat na nastavení z výroby.

* Přednastavení
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Změna nastavení
Varná deska musí být zapnutá.

1. Dotkněte se symbolu t. Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Pro listování se dotýkejte symbolu ¾ nebo ¿.

3. Dotkněte se plošky displeje pro požadované nastavení.

4. Nastavte požadovanou hodnotu nebo volbu.

5. Dotkněte se symbolu save. Nastavení bylo uloženo.

Kalibrace dotykového displeje
Pomocí této funkce můžete přizpůsobit přesnost reakce 
displeje na dotyk prstem pro zadávání.

Upozornění: Dotykový displej je zkalibrovaný z výroby. Pro 
zlepšení přesnosti zadávání na dotykovém displeji ovšem může 
být nutná nová kalibrace.

1. Dotkněte se symbolu t. Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Dotkněte se plošky displeje „Dotykový displej“. Na ukazateli 
se zobrazí nastavení jasu a kalibrace.

3. Dotkněte se plošky displeje „Kalibrace“.

4.Řiďte se pokyny na displeji.

Dotykový displej je zkalibrovaný.

Nastavení jasu
Pomocí této volby můžete změnit jas dotykového displeje.

1. Dotkněte se symbolu t. Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Dotkněte se plošky displeje „Dotykový displej“. Na ukazateli 
se zobrazí nastavení jasu a kalibrace.

3. Dotkněte se plošky displeje „Jas“. Zobrazí se ukazatel pro 
nastavení jasu dotykového displeje.

4. Dotkněte se symbolu @ nebo A a nastavte požadovaný jas.

5. Dotkněte se symbolu save. Nastavení bylo uloženo.

Čištění a údržba
Pokyny v této kapitole vám pomohou při údržbě varné desky. 
Vhodné čisticí prostředky obdržíte u zákaznického servisu nebo 
v našem internetovém obchodě.

Sklokeramika
Varnou desku vyčistěte po každém vaření. Zbytky pokrmů se 
tak nepřipečou.

Varnou desku čistěte, až když je dostatečně vychladlá.

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku. 
Dodržujte pokyny pro čištění uvedené na obale.

Nikdy nepoužívejte:

■ nezředěné prostředky na ruční mytí nádobí,

■ čisticí prostředky pro myčku nádobí,

■ abrazivní prostředky,

■ agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na pečicí trouby 
nebo odstraňovače skvrn,

■ abrazivní houbičky,

■ vysokotlaké čističe nebo parní čističe.
13



Silné znečištění odstraníte nejlépe škrabkou na sklo, která se 
prodává. Řiďte se pokyny výrobce.

Vhodnou škrabku na sklo obdržíte také u zákaznického servisu 
nebo v našem internetovém obchodě.

Rám varné desky
Abyste zabránili poškození rámu varné desky, dodržujte 
následující pokyny:

■ Používejte pouze teplý mycí roztok.

■ Nové houbové utěrky před použitím důkladně vymáchejte.

■ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky.

■ Nepoužívejte škrabku na sklo.

Odstranění závady
Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o maličkost. 
Než zavoláte servis, věnujte prosím pozornost následujícím 
pokynům a radám.

Upozornění, varování a chybová hlášení
Pokud se vyskytne problém, zobrazí se na displeji upozornění, 
varování nebo chybová hlášení.

Upozornění
Pokud varná deska vyžaduje při vaření změnu aktuální situace, 
zobrazí se upozornění. Upozornění může ale vyvolat i sám 
uživatel. Viz kapitola Tlačítko Informace.

Pro zavření upozornění se dotkněte plošky displeje ±.

Upozornění: Upozornění se zobrazují s modrou čárou.

Varování
Varování se zobrazí, když se vyskytnou interní chyby 
spotřebiče, při kterých můžete varnou desku dále používat 
pouze s omezením. Řiďte se pokyny na displeji a dotkněte se 
plošky displeje ±, abyste zavřeli varování.

Upozornění: U některých varování se zobrazí chybový kód 
(příklad: [C3]).

Pokud budete kontaktovat servis, sdělte mu chybový kód.

Chybová hlášení
Chybová hlášení se zobrazí, když se vyskytnou interní chyby 
spotřebiče nebo poruchy funkcí, při kterých již nemůžete 
varnou desku dále používat.

Spotřebič vypněte domovní pojistkou nebo jističem v pojistkové 
skříňce. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte. Pokud 
ukazatel nezhasne, zavolejte servis.

Upozornění: U některých chybových hlášení se zobrazí 
chybový kód (příklad: [C0]).

Pokud budete kontaktovat servis, sdělte mu chybový kód.
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Tipy

Předváděcí režim
Když se na ukazateli zobrazí symbol “Demo“, je aktivovaný 
předváděcí režim. Spotřebič nehřeje. Odpojte spotřebič od 
elektrické sítě. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte. 
Poté během 3 minut v nabídce nastavení aktivujte předváděcí 
režim.

Tlačítko Informace
Pomocí tlačítka Informace můžete zjistit další důležité informace 
k aktuálně používané funkci. Pro vyvolání informace se 
dotkněte plošky displeje ±. Zobrazí se upozornění. Pro zavření 
informace se dotkněte plošky displeje ±.

Problém Odstranění

Na dotykovém displeji se správně nezobrazuje velikost nebo tvar 
nádoby.

Odchylky v zobrazení nádoby na displeji jsou normální a nemají 
vliv na funkci varné desky (zejména malá nádoba se zobrazuje 
jako kruhová varná zóna).

Je možné, že jsou dvě varné zóny, které se nacházejí příliš 
blízko u sebe, zobrazené jako jedna varná zóna. Rozmístěte 
nádoby znovu.

Nádoby nikdy neumisťujte mimo využitelnou varnou plochu.

Stupeň výkonu varné zóny nelze zvýšit. Celkový výkon varné desky byl omezen. Přizpůsobte celkový 
výkon v nabídce nastavení pod „Regulace energie“.

Hodně velká nádoba může mít vliv na maximální stupeň výkonu 
ostatních varných zón na stejné polovině varné desky. Rozmís-
těte nádoby znovu.

Funkce powerBoost byla deaktivována nebo ji nelze aktivovat. Funkci powerBoost lze na pravé a levé polovině aktivovat pouze 
jednou. Pokud zapnete druhou varnou zónu nebo je tato varná 
zóna již v provozu, nelze funkci powerBoost použít, resp. se tato 
funkce deaktivuje, a varná zóna se nastaví zpět na stupeň 
výkonu 9.0.

Celkový výkon varné desky byl omezen. Přizpůsobte celkový 
výkon v nabídce nastavení pod „Regulace energie“.

Pokud se na dotykovém displeji nachází nějaký předmět, zazní 
akustický signál.

Odstraňte předmět a potvrďte upozornění na displeji. Varnou 
desku můžete znovu nastavit.

Nádoba není identifikována. Nádoba nemá správnou velikost. Vhodné jsou velikosti 
o průměru 90 až 340 mm.

Pod nádobou může nacházet tekutina. Dbejte na to, aby dno 
nádoby bylo suché.

Nádoba možná není vhodná pro indukční ohřev.

Varná deska se automaticky vypne. Pokud na varné desce není v provozu žádná varná zóna a po 
delší dobu nezměníte nastavení, varná deska se automaticky 
vypne.

Nelze nastavit varnou zónu. Na každé straně varné desky mohou být zároveň v provozu 
pouze 2 varné zóny.

Nádoba uprostřed varné desky zasahuje do varné zóny na 
každé straně varné desky. Na každé straně varné zóny můžete 
nastavit jen jednu další varnou zónu.

Nádoba možná není vhodná pro indukční ohřev.

Nastavení varné zóny se při přemístění nádoby nepřevezme. Přemisťujte nádobu po varné desce pomaleji nebo použijte 
funkci převzetí.

Varná deska reaguje nezvykle nebo ji nelze správně ovládat. Spotřebič vypněte domovní pojistkou nebo jističem v pojistkové 
skříňce. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte.
15



Normální provozní hluk varné desky
Indukční technologie je založená na vytváření 
elektromagnetických polí. Díky nim vzniká teplo přímo ve dně 
nádoby. Hrnce a pánve mohou v závislosti na způsobu výroby 
způsobovat nejrůznější zvuky nebo vibrace. Tyto zvuky lze 
popsat následovně:

Hluboké bzučení (jako u transformátoru)
Tento zvuk vzniká při vaření na nejvyšší stupeň výkonu. 
Způsobuje ho množství energie, které se přenáší z varné desky 
na nádobu. Tento zvuk ustane nebo zeslabí, když snížíte stupeň 
výkonu.

Tiché pískání
Tento zvuk vzniká, když je nádoba prázdná. Utichne, když dáte 
do nádoby vodu nebo pokrm.

Praskání
Tento zvuk vzniká u nádob, které se skládají z různých 
materiálů ve více vrstvách. Vzniká, protože vibrují plochy, 

kterými se tyto různé materiály dotýkají. Zvuk vzniká v nádobě 
a může se lišit v závislosti na množství a způsobu přípravy 
pokrmu.

Hlasité pískání
Tento zvuk vzniká u nádob, které se skládají z různých 
materiálů ve více vrstvách, a pokud tyto nádoby navíc používáte 
pro ohřev na nejvyšší stupeň výkonu a zároveň na dvou 
varných zónách. Tento zvuk ustane nebo zeslabí, když snížíte 
stupeň výkonu.

Hluk ventilátoru
Pro správný provoz elektronického systému je nutná regulace 
teploty varné desky. Za tímto účelem je varná deska vybavená 
ventilátorem, který se spouští, aby se snížila a regulovala 
teplota elektronického systému. Ventilátor může běžet dál i při 
vypnutém spotřebiči, pokud je změřená teplota po vypnutí 
varné desky stále ještě příliš vysoká.

Popsané zvuky je třeba považovat za normální součást 
indukční technologie a nikoli za závadu.

Zákaznický servis
Pokud je nutné váš spotřebič opravit, je tu náš servis.

Číslo E a číslo FD:
Pokud se obrátíte na náš servis, sdělte prosím číslo E a číslo 
FD spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete v dokladu 
spotřebiče.

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není 
v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu 
zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

Důvĕřujte kompetentnosti výrobce. Zajistíte tak, že oprava bude 
provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají 
k dispozici originální náhradní díly.

CZ 251.095.546
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