
Děkujeme za zakoupení indukční desky CANDY. Přečtěte si prosím tento návod pozorně 
před použitím spotřebiče a pro budoucí použití jej uchovávejte na bezpečném místě. 

CIS633SCTT CIS642SCTT

ČEŠTINANávod k použití pro indukční varnou desku

SLOVENSKYNávod na obsluhu indukčnej varnej dosky

Crystal
打字机文本
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Umístěním značky na tento výrobek potvrzujeme
shodu se všemi příslušnými evropskými požadavky na
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí,
které jsou stanovené v právních předpisech platných
pro tento výrobek.
Bezpečnostní upozornění
Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Přečtěte si
prosím tyto informace ještě před použitím varné desky.
Instalace
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
• Před každou údržbou odpojte spotřebič od zdroje
elektrického napájení.

• Připojení elektroinstalace k dobrému uzemnění je
nezbytné a povinné.

• Změny domácí elektroinstalace smí provést pouze
kvalifikovaný elektrikář.

• Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo i smrti.

Nebezpečí pořezání
• Opatrně – okraje panelu jsou ostré.
• Nedodržení pokynu může způsobit zranění nebo
pořezání.

Důležité bezpečnostní pokyny
• Před instalací nebo použitím spotřebiče si laskavě
pečlivě přečtěte tyto pokyny.

• Na spotřebič nikdy nedávejte žádné hořlavé
materiály nebo předměty.
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• Dejte prosím tyto informace k dispozici na osobě
odpovědné za instalaci spotřebiče, mohly by snížit
vaše náklady na instalaci.

• Tento spotřebič musí být instalován podle návodu k
instalaci, jinak hrozí nebezpečí.

• Tento spotřebič musí být správně nainstalován a
uzemněn pouze kvalifikovaným pracovníkem.

• Tento spotřebič by měl být připojen k obvodu, který
zahrnuje odpojovač se zárukou plného odpojení od
zdroje napájení.

• Provedením nesprávné instalace může dojít ke
ztrátě jakýchkoli záruk nebo ručení.

Obsluha a údržba Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
• Prasklou nebo poškozenou varnou desku
nepoužívejte. V případě, že je povrch varné desky
prasklý nebo poškozený, ihned desku odpojte od
napájení ze sítě (nástěnný vypínač) a obraťte se na
kvalifikovaného technika.

• Před čištěním nebo údržbou vypněte varnou desku
ve zdi.

• Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo i smrti.

Zdravotní riziko
• Tento spotřebič je v souladu s elektromagnetickými
bezpečnostními normami.
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• Nicméně osoby s kardiostimulátory nebo jinými
elektrickými implantáty (například inzulínové pumpy)
se musí poradit před použitím tohoto zařízení se
svým lékařem nebo výrobcem implantátu a ujistit se,
že jejich implantáty nebudou ovlivněny
elektromagnetickým polem.

• Nedodržení těchto pokynů může vést k smrti.
Nebezpečí horkého povrchu
• Během používání se přístupné části spotřebiče
zahřívají na vysokou teplotu a mohou vás popálit.

• Dokud povrch nevychladne, nesmíte se tělem,
oděvem nebo jakýmkoli jiným předmětem než je
vhodné nádobí dotknout skla indukční desky.

• Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.

• Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly.
• Rukojeti pánví mohou být horké na dotyk. Nesmí
proto přečnívat na jiné zapnuté varné zóny. Děti se
nesmí k rukojetím přibližovat.

• Nedodržení těchto pokynů může vést k popálení či
opaření.

Nebezpečí pořezání
• Když je bezpečnostní kryt v zatažené poloze, odhalí
se ostří z horní části škrabky. Používejte ji s
nejvyšší opatrností a vždy ukládejte bezpečně a
mimo dosah dětí.

• Nedodržení pokynu může způsobit zranění nebo
pořezání.

Důležité bezpečnostní pokyny
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• Během použití nikdy nenechávejte spotřebič bez
dozoru. Při překypění se vytvoří kouřící a mastná
politá místa, která se mohou vznítit.

• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.

• Na spotřebič nikdy nepokládejte žádné předměty
nebo nástroje.

• Nepokládejte ani nenechávejte zmagnetizovatelné
předměty (např. kreditní karty, paměťové karty)
nebo elektronická zařízení (např. počítače, MP3
přehrávače) v blízkosti spotřebiče, protože mohou
být ovlivněny jeho elektromagnetickým polem.

• Spotřebič nikdy nepoužívejte k vyhřívání nebo
vytápění místnosti.

• Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku
podle návodu (tj. pomocí dotykových ovladačů).
Nespoléhejte na funkci detekce nádoby pro vypnutí
varné zóny při odebrání nádoby.

• Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem,
seděly, stály na něj nebo na něj šplhaly.

• Ve skříňkách nad spotřebičem neskladujte předměty,
o které se zajímají děti. Děti lezoucí na desku, aby
dosáhly na tyto předměty, si mohou přivodit vážná
zranění.

• V místě, kde se spotřebič používá, děti nesmějí být
ponechány o samotě nebo bez dozoru.
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• Děti nebo osoby se zdravotním postižením, jež
omezuje jejich schopnost používat spotřebič, by
měly mít u sebe odpovědnou a kompetentní osobu,
aby je vycvičila v jeho používání. Tato osoba se
musí přesvědčit, že mohou používat spotřebič bez
nebezpečí pro sebe nebo své okolí.

• Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část
spotřebiče, pokud to není v návodě výslovně
doporučeno. Všechny další služby údržby smí
provádět pouze oprávněný technik.

• K čištění varné desky nepoužívejte čisticí spotřebiče
na páru.

• Nepokládejte ani nepouštějte těžké předměty na
varnou desku.

• Nestůjte na varné desce.
• Nepoužívejte nádoby se zubatými hranami,
neposunujte nádoby po indukčním skleněném
povrchu, protože to může poškrábat sklo.

• K čištění varné desky nepoužívejte drátěnky nebo
jiné agresivní abrazivní čisticí prostředky, protože by
mohly poškrábat indukční sklo.

• Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho
vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba
s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
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• Spotřebič, který jste si koupili, je určen k použití v
domácnosti a také: - v kuchyňských koutech pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; - na farmách; - klienty v hotelech,
motelech a jiných typech ubytování; - v penzionech
typu „bed and breakfast“.

• VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se
během používání zahřívají na vysokou teplotu.

• Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků.
• Děti do 8 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat,
pokud je nesleduje dospělá osoba.

• 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.



CZ-7

• Varování: Je-li povrch desky prasklý, vypněte
spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem, protože povrchy desky ze
sklokeramického nebo podobného materiálu chrání
díly pod proudem.

• Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.
• Spotřebič není určen k používání pomocí externího
časovače nebo samostatného

• dálkového ovládání.
POZOR: Na proces vaření je nutné dohlížet. Na krátký
proces vaření je nutné dohlížet neustále.
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo převrácení spotřebiče,
musí být nainstalován tento stabilizační prostředek.
Viz návod k instalaci.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze víka pro varné desky
navržená výrobcem varného spotřebiče nebo
označená výrobcem spotřebiče v návodu k použití
jako vhodné víko varné desky nebo víka pro varné
desky zabudovaná do spotřebiče. Použití nevhodných
ochranných vík může způsobit nehody.

Tento spotřebič obsahuje uzemňovací spojení pouze
pro funkční účely.

Blahopřejeme vám ke koupi nové indukční varné desky.
Doporučujeme vám, abyste věnovali nějaký čas přečtení tohoto návodu/ instalačního
návodu a plně pochopili, jak správně spotřebič nainstalovat a používat.
Pro instalací si prosím přečtěte návod k instalaci.
Přečtěte si všechny pokyny ještě před použitím spotřebiče a návod si uschovejte pro další
potřebu.
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Přehled výrobku
Pohled shora
Model: CIS633SCTT

1. zóna 2000 W, zesílení výkonu
na 2600 W

2. zóna 1500 W, zesílení výkonu
na 2000 W

3. zóna 2300 W, zesílení výkonu
na 3000 W

4. Skleněná deska
5. Ovládací panel

Model: CIS642SCTT
1. zóna 2000 W, zesílení výkonu

na 2600 W
2. zóna 1500 W, zesílení výkonu

na 2000 W
3. zóna 2000 W, zesílení výkonu

na 2600 W
4. zóna 1500 W, zesílení výkonu

na 2000 W
5. Skleněná deska
6. Ovládací panel
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Ovládací panel
Model: CIS633SCTT

1. Ovladače volby varné zóny
2. Ovladač časovače
3. Tlačítko pro regulaci výkonu
4. Ovladač zablokování tlačítek
5. Ovladač ZAP/VYP
6. Ovladač funkce zesílení

výkonu (boost)
7. Ovladač funkce „Stop and

go“ (Zastavit a jít)
8. Ovladač funkce udržování

teplých pokrmů

Model: CIS642SCTT
1. Ovladače volby varné zóny
2. Ovladač časovače
3. Tlačítko pro regulaci výkonu
4. Ovladač zablokování tlačítek
5. Ovladač ZAP/VYP
6. Ovladač funkce zesílení

výkonu (boost)
7. Ovladač funkce „Stop and

go“ (Zastavit a jít)
8. Ovladač funkce udržování

teplých pokrmů

Informace o indukčním vaření
Indukční vaření je bezpečná, moderní, efektivní a úsporná technologie vaření. Funguje na
základě elektromagnetických vibrací, které vytvářejí teplo přímo v nádobě, nikoliv nepřímo
prostřednictvím zahřátí povrchu skla. Sklo je horké jen proto, že ho zahřálo vložené jídlo.

železný hrnec

magnetický okruh
sklokeramická deska
indukční cívka
indukované proudy
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Před použitím nové indukční varné desky
• Přečtěte si tento návod se zvláštním důrazem na část „Bezpečnostní upozornění“.
• Před použitím odstraňte z indukční varné desky všechny ochranné fólie.

Používání dotykového ovládání
• Ovladače reagují na dotyk, takže není nutné tlačit.
• Použijte bříško prstu, nikoliv jeho špičku.
• Jakmile je dotyk zaregistrován, uslyšíte pípnutí.
• Ovladače musí být vždy čisté, suché a nesmí být zakryté žádným předmětem (např.

nádobou nebo utěrkou). I tenká vrstva vody může zhoršit ovládání.

Výběr správné nádoby

• Používejte jen nádoby vhodné pro indukční varné zóny. Podívejte se na symbol indukce
na obalu nebo na spodní části nádoby.

• Pomocí magnetu můžete zkontrolovat, zda je vaše nádobí vhodné.
Přiložte magnet směrem ke spodní části nádoby. V případě, že je
přitahován, je nádoba vhodná pro indukci.

• Jestliže nemáte magnet:
1. Do nádoby nalijte trochu tekutiny.
2. Jestliže na displeji nebliká a voda se ohřívá, je nádoba vhodná.

• Není vhodné nádobí vyrobené z následujících materiálů: čistá nerezová ocel, hliník nebo měď bez
magnetické základny, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.

Nepoužívejte nádoby se zubatými hranami nebo zakřiveným dnem.

Ujistěte se, že spodek nádoby je hladký, sedí naplocho na skle a má stejnou velikost jako
varná zóna. 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.
Vždy nádobu na varné zóně vystřeďte.
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Nádoby z indukční varné desky vždy zvedejte, neposunujte je, mohou poškrábat sklo.

Rozměry nádoby
Varné zóny jsou až do limitu automaticky přizpůsobeny průměru nádoby. Avšak dno této
nádoby musí mít minimální průměr podle příslušné varné zóny. Abyste dosáhli co nejlepší
účinnosti varné desky, umístěte nádobu do středu varné zóny.

Průměr dna indukčního nádobí

Model: CIS633SCTT

Varná zóna Minimum (mm)

1,2 (180 mm) 120
3 (280 mm) 180

Model: CIS642SCTT
Varná zóna Minimum (mm)
1, 2, 3, 4 (180 mm) 120

Výše uvedené se může lišit podle kvality použité nádoby.
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Používání indukční varné desky
Jak začít vaření
1. Stiskněte ovladač ZAP/VYP.

Po zapnutí bzučák pípne, všechny displeje zobrazují „–“ nebo
„– –“, což znamená, že indukční varná deska je ve stavu
pohotovostního režimu.

2. Na varnou zónu, kterou chcete použít, umístěte vhodnou
nádobu.
• Ujistěte se, že dno nádoby a povrch varné zóny jsou čisté

a suché.

3. Při dotyku ovladače výběru varné zóny začne indikátor vedle
tlačítka blikat.

4. Vyberte jednu varnou zónu a nastavte úroveň výkonu dotykem posuvníku, nebo
přejetím prstem podél ovladače „—“, případně dotykem libovolného bodu ovladače
„—“.

Nebo

nebo

a. Jestliže výkon do 1 minuty nenastavíte, indukční varná deska se automaticky
vypne. Budete muset začít znovu krokem 1.

b. Kdykoliv během vaření můžete změnit nastavení tepelného výkonu.
c. Pokud přejedete prstem podél ovladače „—“, výkon se bude měnit od stupně 2 do

stupně 8.
Stiskněte tlačítko „-“, výkon se sníží vždy o jeden stupeň až do stupně 0.
Stiskněte tlačítko „+“, výkon se zvýší vždy o jeden stupeň až do stupně 9.
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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 není ve středu varné zóny.

Pokud není na varné zóně vhodná nádoba, nehřeje. Pokud není na varné zóně vhodná
nádoba, displej se automaticky vypne po 1 minutách.

Po skončení vaření

1. Dotkněte se ovladače výběru varné zóny, kterou chcete vypnout.

2. Vypněte varnou zónu dotykem tlačítka „-“ a přechodem dolů na „0“.
Nebo přejeďte prstem podél „—“ do levého bodu a poté se dotkněte tlačítka „-“.
Nebo se dotkněte levého bodu ovladače „—“ a poté se dotkněte tlačítka „-“.

Nebo
a

poté

Nebo
a

poté

Ujistěte se, že displej napájení ukazuje „0“ a poté „H“.

a poté

3. Vypněte celou varnou desku dotykem ovladače
ZAP/VYP.
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4. Pozor na horké povrchy

Když je varná zóna horká na dotyk, zobrazí se „H“. „H“ 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.

Používání funkce řízení výkonu
Pomocí funkce řízení výkonu můžete nastavit celkový výkon na 2,5 kW / 3,0 kW / 4,5 kW /
5,5 kW a 6,9 kW u modelu CI633MCTT, 2,5 kW / 3,0 kW / 4,5 kW / 6,5 kW a 7,4 kW u
modelu CI642MCTT. Výchozí nastavení celkového výkonu je maximální úroveň výkonu.

Nastavení úrovně celkového výkonu tak, aby odpovídala
vašemu požadavku
1. Ujistěte se, že je varná deska vypnutá.
Poznámka: Funkci řízení výkonu můžete nastavit pouze tehdy, když je varná deska
vypnutá.

2. Dotkněte se tlačítka „Stop + Go“ (Zastavit a jít) a podržte je po dobu
5 sekund. Uslyšíte jedno pípnutí bzučáku.

3. Jakmile uslyšíte pípnutí, dotkněte se současně tlačítek „+“ a „-“ a podržte je po dobu 3
sekund. Indikátor časovače zobrazí blikající předchozí úroveň celkového výkonu, např.
„2,5“. Opětovným dotykem tlačítek „+“ a „-“ a jejich podržením po dobu 1 sekundy
přepnete na jinou úroveň výkonu, například 3,0. Pokud bliká požadovaný výkon,
dotkněte se tlačítka „Stop + Go“ (Zastavit a jít) a podržte jej po dobu 5 sekund. Bzučák
pípne 10krát. To znamená, že jste nastavení dokončili.

Poznámka:
1. Po 2. kroku se musíte dotknout tlačítek „+“ a „-“ do 3 sekund poté, co uslyšíte pípnutí.

Jinak budete muset začít znovu 2. krokem.
2. Po dokončení nastavení počkejte až do konce 10 pípnutí. Během této doby se

nedotýkejte žádného tlačítka. Jinak bude nastavení neplatné.
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Pravidla řízení výkonu
Pokud celkový výkon přesáhne omezení 2,5 kW, 3,0 kW, 4,5 kW, 5,5 kW nebo 6,5 kW (v
závislosti na úrovni, kterou jste nastavili), nebudete moci zvýšit stupeň výkonu u žádné
zóny. Pokud jej zvýšíte stisknutím tlačítka „+“, varná deska třikrát pípne a na displeji se
zobrazí blikající „Pn“. Před zvýšením výkonu příslušné zóny tedy musíte snížit stupeň
výkonu jiných zón.

Použití funkce zesílení výkonu (boost)
Zesílení výkonu (boost) je funkce, která u jedné zóny během jedné sekundy zvýší výkon na
vyšší hodnotu a trvá po dobu 5 minut. Tím dosáhnete výkonnějšího a rychlejšího vaření.

Použití funkce zesílení výkonu (boost) k získání vyššího
výkonu

1. Dotkněte se tlačítka ovládacího panelu, u kterého chcete zvýšit
výkon, poté podržte tlačítko „b“ po dobu 3 sekund. Na displeji
výkonu se zobrazí „P“, což znamená, že je u této zóny zesílen
výkon.

2. Stiskněte tlačítko zesílení výkonu (boost), varná zóna začne fungovat v režimu zesílení
výkonu (boost). Na displeji výkonu se zobrazí „P“, což znamená, že je u této zóny
zesílen výkon.

3. Zesílený výkon bude trvat 5 minut a poté se zóna vrátí ke stupni výkonu „9“.

4. Chcete-li funkci zesílení výkonu (boost) během těchto 5 minut zrušit, dotkněte se
tlačítka výběru varné zóny, vedle tlačítka začne blikat indikátor. A poté se dotkněte
tlačítka zesilovače výkonu (boost), Varná zóna se vrátí zpět na stupeň výkonu „9“.
Nebo přejeďte prstem podél ovladače „—“ do levého bodu, varná zóna se vrátí na
stupeň výkonu, při kterém jste se ovladače dotkli.

Nebo
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Omezení při používání
Tři nebo čtyři zóny byly rozděleny do dvou skupin. Pokud použijete funkci zesílení výkonu
(boost) u jedné zóny v rámci jedné skupiny, nejprve se ujistěte, že druhá zóna pracuje na
stupni výkonu 5 nebo nižším.

Skupina a Skupina b Skupina a Skupina b

Používání funkce udržování teplých pokrmů
Funkce udržování teplých pokrmů je vhodná pro udržování pokrmů teplých.

Používání funkce udržování teplých pokrmů k dosažení stabilní
teploty
1. Dotkněte se tlačítka výběru varné zóny, u níž si přejete použít funkci

udržování teplých pokrmů, a indikátor vedle tlačítka začne blikat.

2. Dotkněte se tlačítka , indikátor varné zóny zobrazí „A“.

3. Chcete-li funkci udržování teplých pokrmů zrušit, dotkněte se tlačítka volby varné
zóny a poté se dotkněte tlačítka . Varná zóna se vrátí zpět do stupně
výkonu „0“.

Použití funkce Pauza – STOP + GO
Funkci pauzy lze použít kdykoliv během vaření. Umožňuje zastavit indukční varnou desku
a vrátit se k ní zpět.
1. Ujistěte se, že je varná zóna funkční.
2. Dotkněte se tlačítka „Stop + Go“, indikátor varné zóny zobrazí „ll“.
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Poté bude provoz indukční varné desky deaktivován v rámci všech varných zón, s
výjimkou tlačítek „Stop + Go“, zapnutí/vypnutí a zámku.

3. Chcete-li stav pauzy zrušit, dotkněte se tlačítka „Stop + Go“, poté se varná zóna vrátí
ke stupni výkonu, který jste nastavili dříve.

Zablokování ovladačů
• Ovladače můžete zablokovat, abyste zabránili neúmyslnému použití (například

náhodnému zapnutí varných zón dětmi).
• Jsou-li ovladače zablokovány, všechny ovladače kromě ovládání ZAP/VYP jsou

deaktivovány.

Jak ovladače zablokovat
Dotkněte se ovladače zablokování tlačítek. Indikátor časovače zobrazí „Lo“.

Jak ovladače odblokovat
1. Ujistěte se, že je indukční varná deska zapnutá.
2. Dotkněte se ovladače zablokování tlačítek a na chvíli jej podržte.
3. Nyní můžete začít používat indukční varnou desku.

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

Ochrana proti přehřátí
Snímač teploty může monitorovat teplotu uvnitř indukční varné desky. Když je zjištěna
nadměrná teplota, indukční varná deska se automaticky zastaví.

Ochrana před rozlitím
Ochrana před rozlitím je bezpečnostní ochranná funkce. Vypne varnou desku automaticky
do 10 sekund, pokud do ovládacího panelu proniká voda, přičemž bzučák bude pípat 1
sekundu.

Detekce malých předmětů
V případě, že na varnou desku položíte nádobu nevhodné velikosti, nebo nepřitahující
magnet, (např. z hliníku), nebo jiné malé předměty (např. nůž, vidlička, klíč), varná deska
se za 1 minutu automaticky přepne do pohotovostního režimu. Ventilátor bude chladit
indukční varnou desku ještě další 1 minutu.
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Ochrana s automatickým vypnutím
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 A II

Výchozí provozní
časovač (hodiny)

8 8 8 4 4 4 2 2 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.

Používání časovače
Časovač můžete použít dvěma různými způsoby:
• Můžete ho použít jako minutku. V tomto případě časovač po uplynutí nastaveného

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

zónu.
• Časovač je možné nastavit až na 99 minut.

Použití časovače jako minutky
Pokud nevyberete žádnou varnou zónu
1. Ujistěte se, že je varná deska zapnutá.

Poznámka: minutku můžete použít, i když nevyberete žádnou varnou zónu.

3. Dotykem ovladače „-“ nebo „+“ nastavte čas.

Tip: Dotkněte se ovladače „-“ nebo „+“ jednou, abyste čas snížili, resp. zvýšili o 1
minutu. Přidržením ovladače „-“ nebo „+“ na časovači bude čas klesat, resp.
narůstat po 10 minutách.

Pokud doba nastavení přesáhne 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.

4. Čas zrušíte dotykem tlačítka „-“ u časovače a přechodem dolů na „0“.

2. Dotkněte se „-“ nebo „+“ u ovladače časovače, indikátor minutky
začne blikat a na displeji časovače se zobrazí „99“ nebo „01“.
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5. Je-li nastaven čas, začne se ihned odpočítávat. Na displeji
se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bude blikat po
dobu 5 sekund.

6. Po dokončení nastavení času bude bzučák pípat po dobu
30 sekund a indikátor časovače zobrazí „- -“.

Nastavení časovače na vypnutí jedné varné zóny
Varné zóny nastavené pro tuto funkci:

1. Dotkněte se ovladače zvolené varné zóny, u které chcete
nastavit časovač (např. zóna 1#).

2. Dotkněte se „-“ nebo „+“ u ovladače časovače, indikátor minutky
začne blikat a na displeji časovače se zobrazí „00“.

3. Dotykem ovladače „-“ nebo „+“ nastavte čas.

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

Pokud doba nastavení přesáhne 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0
minut.

4. Je-li 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.

5. Chcete-li časovač zrušit, dotkněte se posuvníku ovladače výběru a poté se dotkněte
„-“ nebo „+“ u časovače, časovač se zruší a na displeji minut se zobrazí „00“ a poté
„--“.
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6. Po uplynutí nastaveného času vaření se příslušná varná
zóna automaticky vypne a zobrazí symbol „H“.

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

Nastavení časovače pro vypnutí více než jedné varné zóny
1. Pokud tuto funkci použijete na více než jednu varnou zónu, bude indikátor časovače

zobrazovat nejkratší nastavenou dobu.
(Pokud je například u zóny 1 nastavena doba 3 minuty a u zóny 2 nastavena doba 6
minut, indikátor časovače bude zobrazovat „3“.)

POZNÁMKA: Blikající červená tečka vedle indikátoru úrovně výkonu znamená, že
indikátor časovače zobrazuje čas varné zóny.
Chcete-li zkontrolovat nastavený čas jiné varné zóny, dotkněte se ovladače výběru
varné zóny. Časovač bude ukazovat jeho nastavený čas.

(nastaveno na 6 minut)

(nastaveno na 3 minut)

2. Po uplynutí nastaveného času vaření se příslušná zóna ohřevu
automaticky vypne a zobrazí symbol „H“.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit čas po nastavení časovače, musíte začít od 1. kroku.
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Čištění výrobku

Co? Jak? Důležité upozornění!

Každodenní znečištění
skla (otisky prstů,
skvrny, zbytky potravin
nebo loužičky bez
cukru na skle)

1. Vypněte napájení varné desky.
2. Naneste čistič na varnou

desku, zatímco je sklo ještě
teplé (ale ne horké!)

3. Opláchněte a otřete do sucha
čistým hadříkem nebo
papírovou utěrkou.

4. Zapněte napájení varné desky.

• Když je napájení varné desky
vypnuté, nefunguje indikátor horkého
povrchu, a přitom mohou být varné
zóny ještě horké! Buďte mimořádně
opatrní.

• Silné drátěnky, některé nylonové
drátěnky a drsné/brusné čisticí
prostředky mohou poškrábat sklo.
Vždy si přečtěte štítek a zkontrolujte,
zda jsou čisticí prostředek nebo
drátěnka vhodné.

• Na varné desce nikdy nenechávejte
zbytky po čištění: sklo se může
zbarvit.

Překypění, roztavené
potraviny
a
horké cukernaté
loužičky na skle

Odstraňte je okamžitě obracečkou,
špachtlí nebo škrabkou vhodnou
pro sklo indukční varné desky, ale
pozor na horké povrchy varných
zón:
1. Vypněte napájení varné desky

v nástěnné zásuvce.
2. Pomocí nože či jiné pomůcky v

úhlu 30 ° seškrábněte nečistoty
nebo skvrny směrem k chladné
části varné desky.

3. Vyčistěte nečistoty nebo
loužičky hadříkem nebo
papírovou utěrkou.

4. Postupujte podle kroků 2 až 4
pro „Každodenní znečištění
skla“ výše.

• Skvrny zanechané rozpuštěnými a
sladkými potravinami nebo
loužičkami odstraňte co nejdříve. V
případě, že zchladnou na skle, může
být problém s jejich odstraněním a
hrozí dokonce trvalé poškození
povrchu skla.

• Nebezpečí pořezání: je-li ochranný
kryt stažený, je ostří škrabky ostré
jako břitva. Používejte ji s nejvyšší
opatrností a vždy ukládejte
bezpečně a mimo dosah dětí.

Loužičky na dotykových
ovladačích

1. Vypněte napájení varné desky.
2. Setřete rozlitou kapalinu.
3. Otřete plochu s dotykovým

ovládáním čistou vlhkou
houbou nebo hadříkem.

4. Poté ji vysušte dosucha
papírovou utěrkou.

5. Zapněte napájení varné desky.

• Varná deska může pípnout a
vypnout se a dotykové ovladače
nemusejí fungovat, pokud je na nich
rozlitá kapalina. Před opětovným
zapnutím varné desky zkontrolujte,
zda je plocha ovladačů otřená
dosucha.
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Rady a tipy

Problém Možné příčiny Co dělat
Indukční varnou desku
nejde zapnout.

Není napájení. Zkontrolujte, zda je indukční varná
deska připojená k napájení, a to je
zapnuté.
Zkontrolujte, zda není výpadek
proudu ve vašem domě nebo okolí.
Pokud jste zkontrolovali všechno a
problém přetrvává, obraťte se na
kvalifikovaného
technika.

Dotykové ovladače
nereagují.

Ovladače jsou zablokovány. Odblokujte ovladače. Viz pokyny v
části „Používání indukční varné
desky“
.

Dotykové ovladače dobře
nereagují.

Na ovladačích může být slabá vrstva
vody nebo se jich dotýkáte špičkou
prstu
.

Ujistěte se, že dotykové ovládání je
suché a k dotyku ovladačů použijte
bříško prstu, nikoliv jeho špičku.

Sklo je poškrábané. Drsné nádobí. Používejte nádoby s rovným a
plochým dnem. Viz „Výběr správné
nádoby“.

Použili jste nevhodné, brusné
drátěnky nebo čisticí prostředky.

Viz „Čištění a údržba“.

Některé nádoby mohou
vydávat praskavé nebo
cvakavé zvuky.

To může být způsobeno konstrukcí
nádobí (vrstvy různých kovů, které
jinak vibrují).

To je normální jev a nejedná se o
poruchu.

Indukční varná deska při
použití s nastavením na
vysoký výkon
slabě šumí.

To je způsobeno technologií
indukčního vaření.

To je normální jev a zvuk by se měl
ztišit nebo zcela zmizet, když snížíte
nastavení tepla.

Hluk ventilátoru
vycházející z indukční
desky.

Chladicí ventilátor vestavěný do
indukční varné desky chladí a chrání
elektroniku před přehřátím. To může
pokračovat i po vypnutí indukční
varné desky.

Tento jev je normální a nevyžaduje
žádný zásah. Pokud běží ventilátor,
nevypínejte napájení indukční varné
desky ve zdi.

Nádoby se nezahřívají a
neobjevují se na displeji.

Indukční deska nemůže detekovat
nádobu, protože není vhodná pro
indukční vaření.

Používejte nádoby vhodné pro
indukční vaření. Viz část „Výběr
správné nádoby“.

Indukční deska nemůže detekovat
nádobu, protože je příliš malá pro
varnou zónu nebo je špatně
vystředěná.

Vystřeďte nádobu a ujistěte se, že její
dno odpovídá velikosti varné zóny.
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Problém Možné příčiny Co dělat
Indukční varná deska
nebo varná zóna se
náhle sama vypnula,
zazní tón a zobrazí se
chybový kód (obvykle se
střídající s jedním nebo
dvěma číslicemi na
displeji časovače vaření).

Technická závada. Poznamenejte si písmena a číslice
kódu, vypněte napájení varné desky v
nástěnné zásuvce a obraťte se na
kvalifikovaného technika.

Zobrazení závad a kontrola
Pokud se objeví abnormalita, indukční varná deska vstoupí automaticky do ochranného
stavu a zobrazí odpovídající ochranné kódy:

Problém Možné příčiny Co dělat

F3/F4 Porucha teplotního čidla indukční
cívky

Obraťte se prosím na
dodavatele.

F9/FA Porucha teplotního čidla IGBT. Obraťte se prosím na
dodavatele.

E1/E2 Abnormální napájecí napětí Prosím zkontrolujte, zda je
napájecí napětí normální.
Zapnutí po napájení je
normální.

E3 Vysoká teplota teplotního snímače
indukční cívky

Obraťte se prosím na
dodavatele.

E5 Vysoká teplota teplotního snímače
IGBT

Restartujte, až se varná
deska ochladí.

Výše uvedené případy jsou zhodnocení a kontrola běžných poruch.
Prosím, nerozebírejte spotřebič sami, aby nedošlo k nebezpečí a poškození indukční
varné desky.
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Technické údaje

Varná deska CIS633SCTT CIS642SCTT

Varné zóny 3 zóny 4 zóny

Napětí v síti 220–240 V~, 50–60 Hz 220–240 V~, 50–60 Hz

Instalovaný elektrický
výkon

2,5 kW: 2250 – 2750 W
nebo
3,0 kW: 2700 – 3300 W
nebo
4,5 kW: 4050 – 4950 W
nebo
5,5 kW: 4950 – 6050 W
nebo
6,9 kW: 5500 – 6900 W

2,5 kW: 2250 – 2750 W
nebo
3,0 kW: 2700 – 3300 W
nebo
4,5 kW: 4050 – 4950 W
nebo
6,5 kW: 5850 – 7150 W
nebo
7,4 kW: 6600 – 7400 W

Velikost výrobku
D × Š × V (mm)

590 x 520 x 55 590 x 520 x 55

Rozměry pro
vestavbu A × B (mm)

560 x 490 560 x 490

Váha a rozměry jsou přibližné. Vzhledem k nepřetržitému vývoji našich výrobků může dojít
ke změně našich technických údajů a designu bez předchozího oznámení.

Instalace
Výběr zařízení pro instalaci
Vyřízněte pracovní plochu podle rozměrů ve výkresu.
Za účelem instalace a použití musí být kolem otvoru zachován alespoň 5 cm prostor.
Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je nejméně 30 mm. Vyberte
tepelně odolný materiál pracovní plochy, aby nedošlo k větší deformaci způsobené
tepelným sáláním varné desky. Podle níže uvedeného obrázku:
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TĚSNĚNÍ

D (mm) Š (mm) V (mm) H (mm) A (mm) B (mm) X (mm)

590 520 55 51 560 490 50 mini

Indukční varná deska musí být dobře větraná a přívod a odvod vzduchu nesmí být ucpané.
Přesvědčte se, že je indukční varná deska v dobrém pracovním stavu. Podle níže
uvedeného obrázku

Poznámka: Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad
varnou deskou by měla být alespoň 760 mm.

A (mm) B (mm) C (mm) D E

760 50 mini 20 mini Vstup vzduchu Odvod vzduchu 5 mm

Před instalací varné desky zkontrolujte, zda
• je pracovní plocha vyrovnaná a plochá a žádné konstrukční prvky nebrání splnění

nároků na prostor,
• je pracovní plocha vyrobena z tepelně odolného materiálu,
• je-li varná deska instalovaná nad troubu, musí mít trouba vestavěný chladicí ventilátor,
• instalace splňuje všechny požadavky na volný prostor a platné normy a předpisy,
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• v trvalé elektroinstalaci se nachází vhodný odpojovač zajišťující úplné odpojení od
elektrické sítě, který je instalovaný v souladu s místními zákony a předpisy pro
elektrickou instalaci.
Odpojovač musí být schváleného typu s 3mm vzduchovou mezerou mezi kontakty ve
všech pólech (nebo u všech aktivních [fázových] vodičů v případě, že místní
elektroinstalační předpisy umožňují tuto změnu požadavků),

• odpojovač je i po instalaci varné desky snadno přístupný,
• v případě pochybností ohledně instalace můžete konzultovat místní stavební úřady a

místní právní předpisy,
• na povrch stěn obklopujících varnou desku můžete vybrat tepelně odolné a snadno

čistitelné povrchové úpravy (například keramické dlaždice).

Po instalaci varné desky zkontrolujte zda
• napájecí kabel není přístupný přes dvířka nebo zásuvky,
• je zajištěno dostatečné proudění čerstvého vzduchu z vnější strany skříněk na spodek

varné desky,
• je-li varná deska instalována nad zásuvku nebo skříňku, je na spodku varné desky

umístěna tepelná izolace,
• odpojovač je i po instalaci varné desky snadno přístupný.

Před umístěním upevňovacích držáků
Jednotka musí být umístěna na stabilní, hladký povrch (použijte obal). Na ovladače
vyčnívající z varné desky nepoužívejte sílu.

Seřízení polohy držáku
Varnou desku připevněte na pracovní plochu přišroubováním 4 držáků na spodní kryt
varné desky (viz obrázek) po instalaci.

A B C D

Šroub Držák Otvor pro šroub Spodní kryt
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Šroub upevňovacího držáku

Sklo

Šroub

Spodní kryt Pracovní deska / kuchyňská skříňka

Upozornění
1. Instalaci varné desky musí provést kvalifikovaná osoba nebo technik. V případě zájmu

můžeme zprostředkovat vhodné odborníky. Nikdy se nepokoušejte provádět instalaci
sami.

2. Varná deska nesmí být umístěna přímo nad myčkou nádobí, chladničkou, mrazničkou,
pračkou nebo sušičkou, protože vlhkost by mohla poškodit elektroniku varné desky.

3. Indukční varná deska musí být instalována tak, aby zaručovala spolehlivé tepelné
záření.

4. Stěna a indukované topné zóny nad povrchem stolu musí vydržet teplo.
5. Aby se zabránilo případnému poškození, musí být sendvičová vrstva a lepidlo odolné

vůči teplu.

Připojení varné desky do elektrické sítě
Tento spotřebič smí k elektrické síti připojovat pouze kvalifikovaná osoba.
Před připojením varné desky do elektrické sítě zkontrolujte:
1. Domácí elektrická instalace je vhodná pro odběr energie varnou

deskou.
2. Napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
3. Průřezy napájecího kabelu vydrží zatížení uvedené na typovém štítku.

K připojení varné desky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry,
redukce, nebo větvící zařízení, protože mohou způsobit přehřátí a
požár.

Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkými plochami a musí být veden
tak, aby v žádném bodě nebyla teplota vyšší než 75 °C.
Poraďte se s elektrikářem, zda je domácí elektroinstalace vhodná bez
dalších úprav. Jakékoli změny smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.
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Napájení musí být připojeno v souladu s příslušnou normou k jednopólovému jističi.
Způsob připojení je znázorněn níže.

• Je-li kabel poškozený, nebo má být nahrazen, musí tuto práci provést pracovník
poprodejního servisu s příslušnými nástroji, aby nedošlo k úrazu.

• Je-li spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být nainstalován vícepólový jistič s
minimálním otvorem 3mm 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 autorizovaný technik.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU týkající se
likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). OEEZ obsahuje
znečišťující látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) i základní
prvky (které lze znovu použít). Je důležité, aby OEEZ prošel specifickými úpravami, a
znečišťující látky tak byly správně odstraněny a zlikvidovány, a aby byly obnoveny
všechny materiály. Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se
OEEZ nestal přítěží pro životní prostředí. Je nezbytné dodržovat několik základních
pravidel:

- OEEZ se nesmí likvidovat jako domovní odpad,
- OEEZ by měl být odvezen do vyhrazených sběrných oblastí spravovaných městskou radou nebo
registrovanou společností.
Pro objemný OEEZ mohou být v mnoha zemích k dispozici sběry z domácností. Při zakoupení nového
spotřebiče lze vrátit starý spotřebič prodejci, který je povinen jej jednorázově bezplatně přijmout, pokud je
spotřebič obdobného typu a má stejné funkce jako zakoupený spotřebič.
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Produktové informace pro domácí elektrické varné desky vyhovující směrnici komise (EU) č. 66/2014

Poloha Symbol Hodnota Hodnota Jednotka

Identifikační číslo modelu CI633CTT CI642CTT

Typ varné desky: Elektrická
varná deska

Elektrická
varná deska

Počet varných zón
a/nebo ploch

zóny 3 4

plochy

Technologie
ohřevu (indukční
varné zóny a
varné plochy,

sálavé varné zóny,
pevné plotny)

indukční varné
zóny X X

Indukční varné
plochy

sálavé varné zóny

pevné plotny

U kruhových varných zón nebo ploch:
průměr užitečné plochy povrchu
jednotlivých elektricky ohřívaných
varných zón zaokrouhlený na

nejbližších 5 mm

Zadní levá Ø 18,0 18,0 cm

Zadní
centrální Ø - - cm

Zadní
pravá Ø - 18,0 cm

Centrální
levá Ø - - cm

Centrální
centrální Ø - - cm

Centrální
pravá Ø 28,0 - cm

Přední levá Ø 18,0 18,0 cm

Přední
centrální Ø - - cm

Přední
pravá Ø - 18,0 cm

U nekruhových varných zón nebo ploch:
délka a šířka užitečné plochy povrchu
jednotlivých elektricky ohřívaných

varných zón nebo ploch zaokrouhlené
na nejbližších 5 mm

Zadní levá L W - - cm

Zadní
centrální L W - - cm

Zadní
pravá

L
W - - cm

Centrální
levá

L
W - - cm
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Centrální
centrální

L
W - - cm

Centrální
pravá

L
W - - cm

Přední levá L
W - - cm

Přední
centrální

L
W - - cm

Přední
pravá

L
W - - cm

Spotřeba energie na varnou zónu nebo
plochu přepočtenou na kg

Zadní levá ECelectric
cooking 193,5 193,5 Wh/kg

Zadní
centrální

ECelectric
cooking - - Wh/kg

Zadní
pravá

ECelectric
cooking - 197,2 Wh/kg

Centrální
levá

ECelectric
cooking - - Wh/kg

Centrální
centrální

ECelectric
cooking - - Wh/kg

Centrální
pravá

ECelectric
cooking 190,9 - Wh/kg

Přední levá ECelectric
cooking 192,3 192,3 Wh/kg

Přední
centrální

ECelectric
cooking - - Wh/kg

Přední
pravá

ECelectric
cooking - 195,6 Wh/kg

Spotřeba energie varné desky
přepočtená na kg

ECelectric
hob 192,2 194,7 Wh/kg

Aplikován standard: EN 60350-2 Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky –
Metody měření funkce

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, 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.
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Označením tohto výrobku značkou potvrdzujeme
zhodu so všetkými relevantnými európskymi
bezpečnostnými, zdravotnými a environmentálnymi
požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch
vzťahujú na tento výrobok.

Bezpečnostné upozornenia
Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Skôr ako
začnete varnú dosku používať, si prečítajte tieto
informácie.

Inštalácia
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
• Zariadenie odpojte od sieťového napájania predtým,
ako na ňom budete vykonávať akúkoľvek prácu
alebo údržbu.

• Pripojenie k dobrému uzemňovaciemu systému je
podstatné a povinné.

• Úpravy domácej elektroinštalácie môže vykonať len
kvalifikovaný elektrikár.

• Nedodržanie tohto odporúčania môže mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
smrť.

Nebezpečenstvo porezania
• Buďte opatrní – okraje panela sú ostré.
• Nedostatočná opatrnosť môže viesť k zraneniu
alebo porezaniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny
• Pred inštaláciou alebo používaním tohto zariadenia
si pozorne prečítajte tieto pokyny.
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• Na toto zariadenie by sa nikdy nemali klásť horľavé
materiály alebo výrobky.

• Tieto informácie dajte k dispozícii osobe
zodpovednej za inštaláciu zariadenia, pretože by sa
tým mohli znížiť náklady na inštaláciu.

• Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, toto zariadenie sa
musí nainštalovať podľa tohto návodu na inštaláciu.

• Toto zariadeniu môže správne nainštalovať a
uzemniť iba vhodne kvalifikovaná osoba.

• Toto zariadenie by sa malo pripojiť k obvodu, ktorý
obsahuje izolačný vypínač, zabezpečujúci úplné
odpojenie od napájania.

• Nesprávna inštalácia zariadenia by mohla spôsobiť
neplatnosť záruky alebo nárokov na ručenie.

Prevádzka a údržba
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
• Nevarte na zlomenom alebo prasknutom povrchu
varnej dosky. Ak by sa povrch varnej dosky zlomil
alebo praskol, zariadenie okamžite vypnite
napájanie zo siete (zo zásuvky v stene) a
kontaktujte kvalifikovaného technika.

• Pred čistením alebo údržbou vypnite varnú dosku zo
zásuvky.

• Nedodržanie tohto odporúčania môže mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
smrť.

Ohrozenie zdravia
• Toto zariadenie spĺňa elektromagnetické
bezpečnostné normy.
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• Ľudia s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými
implantátmi (napríklad inzulínovými pumpami) sa
musia pred používaním tohto zariadenia poradiť s
lekárom alebo výrobcom implantátu, aby sa uistili,
že ich implantáty nebudú ovplyvnené
elektromagnetickým poľom.

• Nedodržanie tohto odporúčania môže mať za
následok smrť.

Nebezpečenstvo súvisiace s horúcim povrchom
• Počas používania sa prístupné súčasti tohto
zariadenia veľmi zohrejú a môžu spôsobiť popálenie.

• Dbajte na to, aby ste sa až do vychladnutia povrchu
indukčnej sklenenej varnej dosky nedostali do
kontaktu s ňou vy, vaše oblečenie ani žiadny iný
predmet okrem vhodného varného riadu.

• Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžičky a
pokrievky by sa nemali odkladať na varnú dosku,
pretože sa môžu veľmi zohriať.

• Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti.
• Rukoväte hrncov môžu byť na dotyk horúce.
Skontrolujte, či rukoväte hrncov nepresahujú nad
iné varné zóny, ktoré sú zapnuté. Rukoväte
udržiavajte mimo dosahu detí.

• Nedodržanie tohto odporúčania by mohlo mať za
následok popálenie a obarenie.
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Nebezpečenstvo porezania
• Pri zasunutí bezpečnostného krytu sa odhalí ako
ostrá čepeľ škrabky na povrch varnej dosky. Buďte
mimoriadne opatrní a vždy ju uchovávajte bezpečne
a mimo dosahu detí.

• Nedostatočná opatrnosť môže viesť k zraneniu
alebo porezaniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny
• Pri používaní nenechávajte zariadenie nikdy bez
dozoru. Vykypenie spôsobuje dymenie a mastné
škvrny, ktoré sa môžu vznietiť.

• Zariadenie nikdy nepoužívajte ako pracovnú alebo
úložnú plochu.

• Na zariadení nikdy nenechávajte žiadne predmety
ani riad.

• Do blízkosti zariadenia neklaďte ani tam
nenechávajte žiadne magnetizovateľné predmety
(napr. kreditné karty, pamäťové karty) ani
elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3
prehrávače), pretože môžu byť ovplyvnené jeho
elektromagnetickým poľom.

• Zariadenie nikdy nepoužívajte na zohrievanie alebo
vykurovanie miestnosti.

• Po použití vždy vypnite varné zóny a varnú dosku
podľa uvedeného v tomto návode (napr. pomocou
dotykových ovládačov). Nespoliehajte sa, že funkcia
detekcie hrncov vypne varné zóny, keď odoberiete
hrnce.

• Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali, alebo
aby si naň sadali, stavali sa naň či naň liezli.
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• V skrinkách nad zariadením neuchovávajte
predmety, o ktoré by mohli mať deti záujem. Deti,
ktoré by liezli na varnú dosku, by sa mohli vážne
zraniť.

• V priestore, kde sa používa zariadenie,
nenechávajte deti samotné alebo bez dozoru.

• Deti alebo osoby s postihnutím, ktoré obmedzuje ich
schopnosť používať zariadenie, by mala
zodpovedná a kompetentná osoba poučiť o tom,
ako sa používa. Táto osoba by mala byť spokojná,
že môžu zariadenie používať bez toho, aby
ohrozovali seba alebo svoje okolie.

• Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť
zariadenia, ak sa to výslovne neodporúča v návode.
Všetok iný servis by mal vykonávať kvalifikovaný
technik.

• Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.
• Na varnú dosku neklaďte ťažké predmety a dbajte
na to, aby na ňu nespadli.

• Na varnú dosku sa nestavajte.
• Nepoužívajte hrnce so zúbkovanými okrajmi ani
neťahajte hrnce po povrchu indukčnej sklenenej
dosky, pretože môžete poškriabať sklo.

• Na čistenie varnej dosky nepoužívajte drôtenky ani
žiadne iné drsné abrazívne čistiace prostriedky,
pretože môžu poškriabať indukčnú sklenenú dosku.

• Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo
podobne spôsobilá osoba, aby nedošlo k
nebezpečenstvu.
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• Toto zariadenia je určené na použitie v domácnosti
a na podobné použitia, napríklad: – kuchynky pre
personál v obchodoch; – kancelárie a iné pracovné
prostredia; – obytné budovy na farme; – klientmi
hotelov, motelov a iných objektov obytného typu; –
objekty na prenocovanie s raňajkami.

• 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 musia zdržiavať mimo dosahu,
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 s prístrojom. Čistenie a bežnú
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.
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• Varovanie: Ak je povrch prasknutý, vypnite
zariadenie, aby ste zabránili možnosti úrazu
elektrickým prúdom v prípade varných dosiek s
povrchom zo sklokeramického alebo podobného
materiálu, ktorý chráni súčiastky pod prúdom.

• Nesmie sa používať parný čistič.
• Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou
externého časovača alebo samostatného

• systému diaľkového ovládania.
UPOZORNENIE: Na proces varenia sa musí
dohliadať. Pri príprave jedla s krátkou dobou varenia
na jedlo nepretržite dohliadajte.
VAROVANIE: Na zabránenie nakláňaniu spotrebiča
sa musia namontovať tieto stabilizačné prostriedky.
Pozrite si návod na inštaláciu.
VAROVANIE: Používajte iba chrániče varnej dosky
navrhnuté výrobcom spotrebiča určeného na varenie
alebo určené výrobcom spotrebiča v návode na
použitie ako vhodné pomôcky alebo chrániče
zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných
chráničov môže spôsobiť nehody.

Tento spotrebič obsahuje uzemnenie len na funkčné
účely.

Gratulujeme vám k zakúpeniu novej indukčnej varnej dosky.
Odporúčame vám venovať určitý čas čítaniu tohto návodu na použitie/inštaláciu, aby ste
plne porozumeli, ako sa správne inštaluje a ovláda.
Informácie o inštalácii sú uvedené v časti týkajúcej sa inštalácie.
Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na
použitie/inštaláciu si uchovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.
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Prehľad výrobku
Pohľad zhora
Model: CIS633SCTT

1. zóna 2000 W, zvýšenie na
2600 W

2. zóna 1500 W, zvýšenie na
2000 W

3. zóna 2300 W, zvýšenie na
3000 W

4. Sklenená doska
5. Ovládací panel

Model: CIS642SCTT
1. zóna 2000 W, zvýšenie na

2600 W
2. zóna 1500 W, zvýšenie na

2000 W
3. zóna 2000 W, zvýšenie na

2600 W
4. zóna 1500 W, zvýšenie na

2000 W
5. Sklenená doska
6. Ovládací panel
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Ovládací panel
Model: CIS633SCTT

1. Ovládače výberu ohrevnej
zóny

2. Ovládač časovača
3. Tlačidlo na ovládanie výkonu
4. Ovládač uzamknutia tlačidiel
5. Vypínač Zapnúť/Vypnúť
6. Ovládač funkcie Boost
7. Ovládač funkcie zastavenia a

spustenia
8. Ovládač funkcie udržiavania

teploty

Model: CIS642SCTT
1. Ovládače výberu ohrevnej

zóny
2. Ovládač časovača
3. Tlačidlo na ovládanie výkonu
4. Ovládač uzamknutia tlačidiel
5. Vypínač Zapnúť/Vypnúť
6. Ovládač funkcie Boost
7. Ovládač funkcie zastavenia a

spustenia
8. Ovládač funkcie udržiavania

teploty

Slovo o indukčnom varení
Indukčné varenie je bezpečná, vyspelá, efektívna a úsporná technológia varenia. Funguje
na princípe elektromagnetických vibrácií vytvárajúcich teplo priamo v hrnci, nie nepriamo
prostredníctvom ohrevu skleneného povrchu. Sklo je horúce len preto, lebo ho hrniec
nakoniec zohreje.

železný hrniec

magnetický obvod
sklokeramická doska
indukčná cievka
indukované prúdy
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Predtým, ako začnete používať svoju novú indukčnú varnú
dosku
• Prečítajte si tento návod, pričom osobitnú pozornosť venujte časti „Bezpečnostné

upozornenia“.
• Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá sa môže ešte stále nachádzať na indukčnej varnej

doske.

Používanie dotykových ovládačov
• Ovládače reagujú na dotyk, takže nemusíte vyvíjať žiaden tlak.
• Používajte brušká prstov, nie končeky.
• Pri každom zaznamenaní dotyku začujete pípnutie.
• Dbajte na to, aby boli ovládače vždy čisté, suché a aby ich nezakrývali žiadne

predmety (napr. riad alebo utierka). Aj tenká vrstva vody môže spôsobiť problematické
používanie ovládačov.

Výber vhodného riadu

• Používajte len riad s dnom vhodným na indukčné varenie. Pozrite sa, či sa obale alebo
na dne hrnca nachádza symbol indukcie.

• Vhodnosť riadu si môžete overiť aj vykonaním magnetického testu.
Pohybujte magnetom smerom ku dnu hrnca. Ak sa pritiahne, hrniec je
vhodný pre indukciu.

• Ak nemáte magnet:
1. do hrnca, ktorý chcete skontrolovať, nalejte trochu vody,
2. ak na displeji nebliká a voda sa zohrieva, hrniec je vhodný.

• Nie je vhodný riad vyrobený z týchto materiálov: čistá nehrdzavejúca oceľ, hliník alebo meď bez
magnetického dna, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.

Nepoužívajte riad so zúbkovanými okrajmi alebo prehnutým dnom.
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Uistite sa, že dno hrnca je hladké, prilieha ku sklu dosky a má rovnakú veľkosť ako varná
zóna. 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
umiestnite vždy uprostred varnej zóny.

Pri premiestňovaní vždy zdvihnite hrnce z indukčnej varnej dosky – neposúvajte ich,
pretože môžu poškriabať sklo.

Rozmery hrnca
Varné zóny sa, do určitej miery, automaticky prispôsobia priemeru hrnca. Dno tohto hrnca
však musí mať minimálny priemer podľa príslušnej varnej zóny. Aby ste dosiahli najlepšiu
účinnosť varnej dosky, umiestnite hrniec do stredu varnej zóny.

Priemer dna indukčného riadu

Model: CIS633SCTT

Varná zóna Minimálne (mm)

1,2 (180 mm) 120
3 (280 mm) 180

Model: CIS642SCTT

Varná zóna Minimálne (mm)

1, 2 , 3, 4 （180 mm） 120

Vyššie uvedené sa môže líšiť v závislosti od kvality použitého hrnca.
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Používanie indukčnej varnej dosky
Začatie varenia
1. Dotknite sa ovládača Zapnúť/Vypnúť.

Po zapnutí jedenkrát zaznie zvuková signalizácia, všetky
zobrazenia ukazujú „–“ alebo „– –“, čím indikujú, že indukčná
varná doska prešla do stavu pohotovostného režimu.

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

suché.

3. Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny, indikátor vedľa
tlačidla bude blikať.

4. Vyberte jednu ohrevnú zónu a nastavte úroveň výkonu dotykom posúvača alebo
presunutím pozdĺž ovládača „—“, alebo sa len dotknite niektorého bodu na „—“.

Alebo

alebo

a. Ak nenastavíte výkon do 1 minúty, indukčná varná doska sa automaticky vypne.
Budete musieť znovu začať od kroku 1.

b. Nastavenie teplotného stupňa môžete upraviť kedykoľvek počas varenia.
c. V prípade posunutia pozdĺž „—“ sa výkon bude líšiť podľa stupňa 2 až 8.

Stlačte „-“, výkon sa zakaždým zníži o jeden stupeň, kým nedosiahne 0.
Stlačte „+“, výkon sa zakaždým zvýši o jeden stupeň, kým nedosiahne 9.
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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 1 minúte sa displej automaticky vypne.

Po dokončení varenia

1. Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny, ktorú chcete vypnúť.

2. Varnú zónu vypnite dotykom posúvača na „-“ a posunutím nadol na „0“.
Alebo posuňte pozdĺž „—“ k ľavému bodu, a potom sa dotknite „-“.
Alebo sa dotknite ľavého bodu „—“, a potom sa dotknite „-“.

Alebo
a

potom

Alebo
a

potom

Uistite sa, či sa na displeji zobrazuje „0“, potom sa zobrazí „H“.

a potom
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3. Celú varnú dosku vypnite dotykom ovládača
Zapnúť/Vypnúť.

4. 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 riadenia výkonu
Pomocou riadenia výkonu môžete nastaviť celkový výkon na
2,5 kW/3,0 kW/4,5 kW/5,5 kW a 6,9 kW pre model CI633MCTT,
2,5 kW/3,0 kW/4,5 kW/6,5 kW a 7,4 kW pre model CI642MCTT. Ako predvolené
nastavenie celkového výkonu je nastavená maximálna úroveň výkonu.

Nastavenie celkovej úrovne výkon podľa vašich požiadaviek
1. Uistite sa, či je varná doska vypnutá.
Poznámka: riadenie výkonu môžete nastaviť len vtedy, keď je varná doska vypnutá.

2. Dotknite sa tlačidiel „Stop + Go“ a podržte ich na 5 sekúnd. Zvuková
signalizácia jedenkrát zapípa.

3. Po zaznení pípnutia sa súčasne dotknite tlačidiel „+“ a „-“ a podržte ich na 3 sekundy,
na časovači začne blikať predchádzajúca celková úroveň výkonu, napr. „2,5“. Opäť sa
dotknite a podržte „+“ a „-“ na 1 sekundu na ďalšie prepnutie úrovne výkonu, napr. 3,0.
Ak bliká výkon, ktorý chcete, dotknite sa tlačidiel „Stop + Go“ a podržte ich na 5 sekúnd.
Zvuková signalizácia zaznie 10-krát. Znamená to, že ste ukončili nastavenie.

Poznámka:
1. Po kroku 2 sa musíte dotknúť tlačidiel „+“ a „-“ do 3 sekúnd po zaznení pípnutia. Inak

budete musieť znovu začať od kroku 2.
2. Po dokončení nastavení počkajte do konca 10 pípnutí. Počas tejto doby sa nedotýkajte

žiadneho tlačidla. Inak bude nastavenie neplatné.
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Pravidlá riadenia výkonu
Ak celkový výkon presiahne obmedzenie 2,5 kW, 3,0 kW, 4,5 kW, 5,5 kW alebo 6,5 kW
(v závislosti od nastavenej úrovne), nemôžete zvýšiť úroveň výkonu žiadnej zóny. Ak je
zvýšite dotykom na „+“, varná doska zapípa 3-krát a na kontrolke sa zobrazí blikajúce „Pn“.
Preto pred zvýšením výkonu predmetnej zóny musíte najprv znížiť úroveň výkonu iných
zón.

Používanie funkcie Boost
Boost je funkcia, ktorou sa výkon jednej zóny zvýši za sekundu a potrvá 5 minút. Tak
môžete dosiahnuť výkonnejšie a rýchlejšie varenie.

Používanie funkcie Boost na zvýšenie výkonu

1. Dotknite sa tlačidla ovládacieho panelu, ktorému chcete zvýšiť
výkon, potom podržte „b“ na 3 sekundy. Na displeji výkonu sa
zobrazí „P“ na znázornenie, že zóna má zvýšený výkon.

2. Dotknite sa tlačidla Boost, zóna ohrevu začne pracovať v režime Boost. Na displeji
výkonu sa zobrazí „P“ na znázornenie, že zóna má zvýšený výkon.

3. Výkon Boost potrvá 5 minút, a potom zóna prejde späť na úroveň výkonu „9“.

4. Ak chcete funkciu Boost zrušiť počas týchto 5 minút, dotknite sa ovládača výberu
ohrevnej zóny, kontrolky vedľa tlačidla začne blikať. A potom sa dotknite tlačidla Boost,
ohrevná zóna sa vráti späť na úroveň výkonu „9“. Alebo posuňte pozdĺž „—“ k ľavému
bodu, ohrevná zóna sa vráti späť na úroveň výkonu, pri ktorej ste sa dotkli.

Alebo



SK-16

Obmedzenia pri použití
Tri zo štyroch zón boli rozdelené do dvoch skupín. Pri použití funkcie Boost na jednej zóne
v jednej skupine sa najprv uistite, či druhá zóna funguje maximálne na úrovni výkonu 5.

Skupina a Skupina b Skupina a Skupina b

Používanie udržiavania teploty
Funkcia udržiavanie teploty je vhodná na udržiavanie teploty pokrmu.

Používanie udržiavania teploty na zaistenie stabilnej teploty
1. Dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny, ktorý chcete použiť na

udržiavanie teploty, kontrolka vedľa tlačidla začne blikať.

2. Dotknite sa tlačidla , na kontrolke varnej zóny sa zobrazí „A“.

3. Ak chcete zrušiť udržiavanie v teple, dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny,
a potom sa dotknite tlačidla . Ohrevná zóna sa vráti späť na úroveň
výkonu „0“.

Použitie funkcie pozastavenia – STOP+GO
Funkcia pozastavenia sa môže použiť kedykoľvek počas prípravy jedla. Umožňuje zastaviť
indukčnú varnú dosku a vrátiť ju späť do pôvodného stavu.

1. Uistite sa, že varná zóna funguje.

2. Dotknite sa tlačidla „Stop + Go“, na kontrolke varnej zóny sa zobrazí „II“.
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A potom sa prevádzka indukčnej varnej dosky deaktivuje v rozsahu všetkých varných
zón okrem „Stop + Go“, tlačidiel zap./vyp. a zámku.

3. Ak chcete zrušiť pozastavenie, dotknite sa tlačidla „Stop + Go“, potom sa varná zóna
vráti na úroveň výkonu, ktorá bola nastavená skôr.

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
Dotknite sa ovládača uzamknutia tlačidiel. Na indikátore časovača sa zobrazí „Lo“.

Odomknutie ovládačov
1. Uistite sa, či je indukčná varná doska zapnutá.
2. Dotknite sa a chvíľku podržte ovládač uzamknutia tlačidiel.
3. Teraz môžete začať používať indukčnú varnú dosku.

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.

Ochrana pred nadmernou teplotou
Teplotný snímač umožňuje monitorovanie teploty v indukčnej varnej doske. Keď sa zistí
nadmerná teplota, indukčná varná doska automaticky prestane pracovať.

Ochrana proti preliatiu
Ochrana proti preliatiu je bezpečnostná funkcia na ochranu. Automaticky vypne varnú
dosku do 10 sekúnd, ak voda prúdi na ovládací panel, keď zvuková signalizácia zaznie na
1 sekundu.

Detekcia malých predmetov
Keď na varnej doske ponecháte hrniec nevhodnej veľkosti alebo nemagnetický hrniec
(napr. hliníkový) alebo iný malý predmet (napr. nôž, vidličku, kľúč), varná doska sa v
priebehu 1 minúty automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor bude naďalej
ochladzovať indukčnú varnú dosku ďalšiu 1 minútu.
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Ochrana automatickým vypnutím
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 A II

Predvolený časovač
prevádzky (hodina)

8 8 8 4 4 4 2 2 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.

Používanie 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 varnej zóny po uplynutí nastaveného času.
• Časovač môžete nastaviť až na 99 minút.

Používanie časovača ako minútky
Ak nezvolíte žiadnu varnú zónu
1. Uistite sa, či je varná doska zapnutá.

Poznámka: minútku môžete použiť, aj keď nevyberáte žiadnu varnú zónu.

2. Dotknite sa ovládača časovača „-“ alebo „+“, kontrolka začne
blikať a na displeji časovača sa zobrazí „99“ alebo „01“.

3. Dotykom na ovládač „-“ alebo „+“ nastavte čas.

Rada: Dotknite sa ovládača „-“ alebo „+“ na zníženie alebo zvýšenie o 1 minútu.
Podržaním ovládača časovača „-“ alebo „+“ znížite alebo zvýšite čas o 10 minút.

Ak nastavený čas prekročí 99 minút, časovač sa automaticky vráti na „0“ minút.

4. Čas zrušíte dotykom na „-“ časovača a posunom nadol na „0“.
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5. Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Na
displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude
5 sekúnd blikať.

6. Po uplynutí nastaveného času bude zvuková signalizácia
znieť 30 sekúnd a na indikátore časovača sa zobrazí „- -“.

Nastavenie časovača na vypnutie jednej varnej zóny
Varné zóny nastavené na túto funkciu:

1. Dotykom ovládača výberu ohrevnej zóny zvoľte tú, pre ktorú
chcete nastaviť časovač (napr. zóna č. 1).

2. Dotknite sa tlačidla časovača „-“ alebo „+“, indikátor začne blikať
a na displeji časovača sa zobrazí „00“.

3. Dotykom ovládača „-“ alebo „+“ nastavte čas.

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

Ak nastavený čas prekročí 99 minút, časovač sa automaticky vráti na
„0“ minút.

4. 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.
5. Ak chcete zrušiť časovač, dotknite sa posúvača výberu ovládania, a potom „-“ alebo

„+“ časovača, ktorý sa zruší a na displeji minútky sa zobrazí „00“, a potom „--“.
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6. Po uplynutí nastaveného času časovača varenia sa
príslušná varná zóna automaticky vypne a zobrazí sa „H“.

Ostatné varné zóny fungujú ďalej, ak sú zapnuté.

Nastavenie časovača na vypnutie viacerých varných zón
1. Ak sa táto funkcia použije pri viac ako jednej zóne ohrevu, na kontrolke časovača sa

zobrazí najkratší čas
(napr. nastavenie času zóny č. 1 sú 3 minúty, nastavenie času zóny č. 2 je 6 minút, na
kontrolke časovača sa zobrazí „3“).

POZNÁMKA: Blikajúca červená bodka vedľa kontrolky úrovne výkonu znamená, že
kontrolka časovača zobrazuje čas ohrevnej zóny.
Ak chcete skontrolovať nastavený čas inej zóny ohrevu, dotknite sa ovládača výberu
ohrevnej zóny. Časovač zobrazí jej nastavený čas.

(nast. na 6 minút)

(nast. na 3 minút)

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

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, budete musieť začať od
kroku 1.
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Starostlivosť a čistenie

Čo? Ako? Dôležité!
Každodenné
znečistenie na skle
(odtlačky prstov,
škvrny, škvrny od jedla
alebo škvrny, ktoré nie
sú od cukru, na skle)

1. Vypnite napájanie varnej
dosky.

2. Naneste čistiaci prostriedok na
varné dosky, kým je sklo ešte
teplé (ale nie horúce!).

3. Opláchnite a utrite dosucha
čistou handričkou alebo
papierovým uterákom.

4. Znovu zapnite napájanie varnej
dosky.

• Ak je napájanie varnej dosky
vypnuté, nebude zobrazená
indikácia „horúci povrch“, ale varná
zóna môže byť ešte stále horúca!
Buďte veľmi opatrní.

• Drsné drôtenky, niektoré nylonové
drôtenky a drsné/abrazívne čistiace
prostriedky môžu poškriabať sklo.
Vždy si prečítajte štítok, aby ste
zistili, či je prostriedok alebo
drôtenka vhodná.

• Na varnej doske nikdy nenechávajte
zvyšky čistiaceho prostriedku: sklo
sa môže sfarbiť.

Vykypené, roztopené
jedlo
a
horúce škvrny od cukru
na skle

Okamžite ich odstráňte nožom na
ryby, paletovým nožom alebo
žiletkovou škrabkou vhodnou pre
indukčné sklené varné dosky, ale
dávajte pozor na horúce povrchy
varných zón:
1. Vypnite napájanie varnej dosky

pri stene.
2. Čepeľ alebo riad držte pod

uhlom 30° a oškrabte
znečistenie alebo škvrnu na
chladnú oblasť varnej dosky.

3. Znečistenie alebo škvrnu
očistite utierkou alebo
papierovým uterákom.

4. Vykonajte kroky 2 až 4 vyššie
uvedenej časti „Každodenné
znečistenie na skle“.

• Škvrny zanechané roztopenými a
cukrovými potravinami alebo
vyliatym jedlom odstráňte čo najskôr.
Ak ich necháte vychladnúť na skle,
môže ich byť ťažké odstrániť, alebo
môžu dokonca trvale poškodiť
sklenený povrch.

• Nebezpečenstvo porezania: keď je
bezpečnostný kryt zasunutý, čepeľ
škrabky je ostrá ako žiletka. Buďte
mimoriadne opatrní a vždy ju
uchovávajte bezpečne a mimo
dosahu detí.

Vyliate jedlo na
dotykových ovládačoch

1. Vypnite napájanie varnej
dosky.

2. Vyliate jedlo nechajte vsiaknuť
do savého materiálu.

3. Oblasť s dotykovými ovládačmi
utrite čistou vlhkou hubkou
alebo handričkou.

4. Oblasť utrite úplne dosucha
papierovým uterákom.

5. Znovu zapnite napájanie varnej
dosky.

• Varná doska môže pípať a môže sa
vypnúť, a dotykové ovládače
nemusia fungovať, keď je na nich
kvapalina. Pred opätovným
zapnutím varnej dosky vždy dosucha
utrite oblasť s dotykovými ovládačmi.
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Rady a tipy

Problém Možné príčiny Čo robiť
Indukčná varná doska sa
nedá zapnúť.

Nie je napájaná. Uistite sa, že je indukčná varná doska
pripojená k napájaniu a že je zapnutá.
Skontrolujte, či vo vašom dome alebo
oblasti nedošlo k výpadku prúdu. Ak
ste všetko skontrolovali a problém
pretrváva, zavolajte kvalifikovaného
technika.

Dotykové ovládače
nereagujú.

Ovládače sú uzamknuté. Odomknite ovládače. Pokyny nájdete
v časti „Používanie indukčnej
varnej dosky“.

Dotykové ovládače sa
ťažko ovládajú.

Na ovládačoch môže byť malá
vrstva vody alebo sa možno
ovládačov dotýkate špičkou
prsta.

Uistite sa, že oblasť s dotykovými
ovládačmi je suchá a pri dotyku
ovládačov používajte bruško prsta.

Sklo je poškriabané. Riad s drsnými okrajmi. Používajte riad s plochým a hladkým
dnom. Pozrite si časť „Výber
vhodného riadu“.

Používate nevhodnú, abrazívnu
drôtenku alebo čistiace prostriedky.

Pozrite si časť „Starostlivosť a
čistenie“.

Niektoré hrnce vydávajú
zvuky praskania alebo
cvakania.

Môže to byť spôsobené konštrukciou
vášho riadu (vrstvy rôznych kovov
vibrujú rôzne).

Je to pre riad normálne a neznamená
to poruchu.

Indukčná varná doska
vydáva pri používaní na
vysokom teplotnom
stupni
hlboký zvuk hučania.

Je to spôsobené technológiou
indukčného varenia.

Je to normálny jav, ale zvuk by sa mal
stíšiť alebo úplne zmiznúť, keď znížite
nastavenie teplotného stupňa.

Z indukčnej varnej dosky
vychádza zvuk
ventilátora.

Zapol sa chladiaci ventilátor
zabudovaný do indukčnej varnej
dosky, aby chránil elektroniku pred
prehriatím. Jeho činnosť môže
pokračovať aj keď vypnete indukčnú
varnú dosku.

Je to normálny jav a nevyžaduje
žiadnu činnosť. Kým ventilátor
pracuje, nevypínajte napájanie
indukčnej varnej dosky pri stene.

Hrnce sa nezohrievajú a
na displeji sa zobrazilo.

Indukčná varná doska nedokáže
detegovať hrniec, pretože nie je
vhodný pre indukčné varenie.

Používajte riad vhodný pre indukčné
varenie. Pozrite si časť „Výber
vhodného riadu“.

Indukčná varná doska nedokáže
detegovať hrniec, pretože je príliš
malý pre varnú zónu alebo nie je na
nej riadne umiestnený v strede.

Hrniec umiestnite do stredu a uistite
sa, že jeho dno zodpovedá veľkosti
varnej zóny.
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Problém Možné príčiny Čo robiť
Indukčná varná doska
alebo varná zóna sa
neočakávane vypla, znie
tón a zobrazil sa chybový
kód (zvyčajne sa strieda
s jednou alebo dvoma
číslicami v zobrazení
časovača varenia).

Technická porucha. Zapíšte si písmená a čísla chyby,
vypnite napájanie indukčnej varnej
dosky pri stene a kontaktujte
kvalifikovaného technika.

Zobrazenie chýb a kontrola
Ak dôjde k neštandardnej prevádzke, indukčná varná doska sa automaticky prepne do
ochranného stavu a zobrazí príslušné ochranné kódy:

Problém Možné príčiny Čo robiť

F3/F4 Porucha teplotného snímača indukčnej
cievky

Kontaktujte dodávateľa.

F9/FA Porucha teplotného snímača na
bipolárnom tranzistore s izolovaným
hradlom

Kontaktujte dodávateľa.

E1/E2 Neštandardné napájacie napätie Skontrolujte, či je napájacie
napätie normálne.
Zapnite po obnovení
normálneho napájania.

E3 Vysoká teplota teplotného snímača
indukčnej cievky

Kontaktujte dodávateľa.

E5 Vysoká teplota teplotného snímača
IGBT

Reštartujte po ochladení
varnej dosky.

Vyššie uvedené predstavuje zisťovanie a kontrolu bežných problémov.
Zariadenie nedemontujte sami, aby ste sa vyhli možnému nebezpečenstvu a poškodeniu
indukčnej varnej dosky.
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Technické údaje

Varná doska CIS633SCTT CIS642SCTT

Varné zóny 3 zóny 4 zóny

Napájacie napätie 220–240 V~, 50–60 Hz 220–240 V~, 50–60 Hz

Inštalované elektrické
napájanie

2,5 kW: 2250–2750 W
alebo
3,0 kW: 2700–3300 W
alebo
4,5 kW: 4050–4950 W
alebo
5,5 kW: 4950–6050 W
alebo
6,9 kW: 5500–6900 W

2,5 kW: 2250–2750 W
alebo
3,0 kW: 2700–3300 W
alebo
4,5 kW: 4050–4950 W
alebo
6,5 kW: 5850–7150 W
alebo
7,4 kW: 6600–7400 W

Veľkosť produktu
D×Š×V(mm)

590X520X55 590X520X55

Inštalačné rozmery A×B
(mm)

560X490 560X490

Hmotnosť a rozmery sú približné. Keďže sa naše výrobky snažíme neustále vylepšovať,
môžeme zmeniť špecifikácie a dizajn bez predchádzajúceho upozornenia.

Inštalácia
Výber miesta inštalácie
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 vyrobenú z tepelne odolného materiálu, aby ste sa vyhli väčšej deformácii
spôsobenej vyžarovaním tepla z varnej dosky. Ako je uvedené nižšie:
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TESNENI
E

D(mm) Š(mm) V(mm) H(mm) A(mm) B(mm) X(mm)

590 520 55 51 560 490 50 mini

Uistite sa, že je indukčná varná doska je za každých okolností dobre odvetrávaná a že
vstup ani výstup vzduchu nie sú blokované. Zaistite, aby bola indukčná varná doska v
dobrom prevádzkovom stave. Ako je uvedené nižšie.

Poznámka: Bezpečnostná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkami nad
ňou by mala byť aspoň 760 mm.

A(mm) B(mm) C(mm) D E

760 50 mini 20 mini Vstup vzduchu Výstup vzduchu 5 mm

Pred inštaláciou varnej dosky sa uistite, že
• pracovná doska je štvorcová a rovná a žiadne štruktúry nie sú v rozpore s

priestorovými požiadavkami,
• pracovná doska je vyrobená z tepelne odolného materiálu,
• ak sa varná doska inštaluje nad rúru, rúra má vstavaný chladiaci ventilátor,
• inštalácia vyhovuje všetkým priestorovým požiadavkám a platným normám a

predpisom,
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• vhodný izolačný vypínač, zabezpečujúci úplné odpojenie od sieťového napájania, je
začlenený do pevnej elektroinštalácie, namontovaný a umiestnený v súlade s
miestnymi pravidlami zapojenia a predpismi.
Izolačný vypínač musí byť schváleného typu a musí poskytovať 3 mm vzduchovú
medzeru medzi kontaktmi vo vypnutom stave u všetkých pólov (alebo všetkých
aktívnych [fázových] vodičov, ak miestne pravidlá zapojenia povoľujú túto obmenu
požiadaviek),

• izolačný vypínač bude používateľovi po inštalácii varnej dosky ľahko prístupný,
• ak máte pochybnosti čo sa týka inštalácie, obráťte sa na miestne stavebné úrady a

preštudujte si predpisy,
• na stenách v okolí varnej dosky použijete povrchy odolné voči teplu, ktoré sa ľahko

čistia (napríklad keramické obkladačky).

Po inštalácii varnej dosky sa uistite, že
• napájací kábel nie je prístupný cez dvierka skriniek alebo zásuvky,
• je dostatočné prúdenie čerstvého vzduchu zvonka skriniek ku dnu varnej dosky,
• ak je varná doska nainštalovaná nad zásuvkou alebo skrinkou, pod dnom varnej dosky

je nainštalovaná tepelná ochranná bariéra,
• izolačný vypínač je používateľovi ľahko prístupný.

Pred umiestnením upevňovacích držiakov
Zariadenie by sa malo položiť na stabilný, hladký povrch (použite obal). Nepôsobte silou
na ovládače vyčnievajúce z varnej dosky.

Upravenie polohy držiakov
Varnú dosku pripevnite na pracovnú dosku zaskrutkovaním 4 držiakov na spodnú stranu
krytu varnej dosky (pozrite obrázok) po inštalácii.

A B C D

skrutka držiak otvor na skrutku spodný kryt
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skrutka prichytávacej konzoly

sklo

skrutka

spodný kryt
pracovná doska/kuchynská
skrinka

Upozornenia
1. Indukčnú varnú platňu musí nainštalovať kvalifikovaný personál alebo technik. Náš

servis poskytuje profesionálov. Nikdy sa nepokúšajte varnú dosku nainštalovať sami.
2. Varná doska sa nesmie inštalovať priamo nad umývačku, chladničku, mrazničku,

práčku ani sušičku odevov, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku varnej dosky.
3. Indukčná varná doska sa musí nainštalovať tak, aby sa dalo zaistiť lepšie vyžarovanie

tepla a teda zlepšenie jej spoľahlivosti.
4. Stena a povrch nad varnou doskou by mal byť odolný voči teplu.
5. Aby ste zabránili poškodeniu, sendvičová vrstva a lepidlo musia byť odolné voči teplu.

Pripojenie varnej dosky k sieťovému napájaniu
Túto varnú dosku smie pripojiť k sieťovému napájaniu len vhodne
kvalifikovaná osoba. Pred pripojením varnej dosky k sieťovému napájaniu
skontrolujte, či:
1. elektroinštalácia v domácnosti vyhovuje odberu varnej dosky,
2. napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku,
3. prierez napájacieho kábla znesie zaťaženie uvedené na typovom

štítku. Na pripojenie varnej dosky k sieťovému napájaniu nepoužívajte
adaptéry, redukcie ani rozbočovače, pretože môžu spôsobiť
prehrievanie a požiar.

Napájací kábel sa nesmie dotýkať žiadnych horúcich častí a musí byť
umiestnený tak, aby jeho teplota v žiadnom bode nepresiahla 75 °C.
Skontrolujte s elektrikárom, či elektroinštalácia v domácnosti vyhovuje bez
zmien. Akékoľvek zmeny môže vykonať len kvalifikovaný elektrikár.



SK-28

Napájanie by malo byť pripojené v súlade s príslušnou normou, alebo pomocou
jednopólového ističa. Spôsob pripojenia je znázornený nižšie.

• Ak je kábel poškodený alebo vhodný na výmenu, tento úkon musí vykonať obchodný
zástupca s príslušným vybavením, aby nedošlo k nehode.

• 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 a súlad s bezpečnostnými
predpismi.

• Kábel sa nesmie ohýbať ani stláčať.
• Kábel sa musí pravidelne kontrolovať a výmenu smie vykonať len autorizovaný technik.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU týkajúcou
sa elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). OEEZ sa zaoberá znečisťujúcimi
látkami (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základnými prvkami
(ktoré sa môžu znovu použiť). Je dôležité, aby OEEZ podstúpili osobitné úpravy na
správne odstránenie a likvidáciu znečisťujúcich látok a obnovu všetkých materiálov.
Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ
nestal problém životného prostredia; potrebné je dodržiavať niekoľko základných
pravidiel:

- s OEEZ sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom;
- OEEZ sa musí odvážať do vyhradených zberných oblastí spravovaných mestskou radou alebo
registrovanou spoločnosťou.
V mnohých krajinách môžu byť k dispozícii pre veľké OEEZ strediská zberu domového odpadu. Keď si
kúpite nový spotrebič, starý spotrebič sa môže vrátiť dodávateľovi, ktorý ho musí prijať bezplatne ako
jednorazovú záležitosť, pokiaľ je spotrebič ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako zakúpený
spotrebič.
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Informácie o výrobku pre domáce elektrické varné dosky, ktoré sú v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014

Pozícia Symbol Hodnota Hodnota Jednotka

Označenie modelu CI633CTT CI642CTT

Typ varnej dosky: elektrická
varná doska

elektrická
varná doska

Počet zón a/alebo
plôch na varenie

na varenie

zóny 3 4

oblasti

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

indukčné zóny na
varenie X X

indukčné plochy
na varenie

sálavé zóny na
varenie

pevné platne

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

5 mm

Vzadu
vľavo Ø 18,0 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 28,0 - cm

Vpredu
vľavo Ø 18,0 18,0 cm

Vpredu v
strede Ø - - cm

Vpredu
vpravo Ø - 18,0 cm

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

varenie, zaokrúhlené na najbližších
5 mm

Vzadu
vľavo D Š - - cm

Vzadu v
strede D Š - - cm

Vzadu
vpravo

D
Š - - cm

V strede
vľavo

D
Š - - cm

V strede, v
strede

D
Š - - cm

V strede
vpravo

D
Š - - cm

Vpredu
vľavo

D
Š - - cm

Vpredu v D - - cm
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strede Š

Vpredu
vpravo

D
Š - - cm

Vypočítaná spotreba energie na zónu
alebo plochu na varenie na kg

Vzadu
vľavo

Elektrické
varenie: 193,5 193,5 Wh/kg

Vzadu v
strede

Elektrické
varenie: - - Wh/kg

Vzadu
vpravo

Elektrické
varenie: - 197,2 Wh/kg

V strede
vľavo

Elektrické
varenie: - - Wh/kg

V strede, v
strede

Elektrické
varenie: - - Wh/kg

V strede
vpravo

Elektrické
varenie: 190,9 - Wh/kg

Vpredu
vľavo

Elektrické
varenie: 192,3 192,3 Wh/kg

Vpredu v
strede

Elektrické
varenie: - - Wh/kg

Vpredu
vpravo

Elektrické
varenie: - 195,6 Wh/kg

Spotreba energie varnej dosky
vypočítaná na kg

Elektrická
varná
doska

192,2 194,7 Wh/kg

Platná norma: EN 60350-2 Elektrické spotrebiče na varenie pre domácnosť – časť 2: varné dosky –
metódy na meranie výkonu

Odporúčania na úsporu energie:
• Aby ste dosiahli najlepšiu účinnosť varnej dosky, umiestnite hrniec 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.
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