BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE

Kompletný návod si môžete stiahnuť na
http://d
 ocs.indesit.e
 u alebo zavolajte na telefónne
číslo uvedené v záručnej knižke.
Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte
tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli
k dispozícii pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať
v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 roky) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym
dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
POZOR! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti
mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú
nepretržite pod dozorom.
POZOR! Ak je varný panel puknutý, spotrebič
nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
POZOR! Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte
predmety na varných povrchoch.
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič pod
dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru
môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť
oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite
a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou
alebo požiarnym rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály
uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty
úplne nevychladnú – hrozí nebezpečenstvo vzniku
požiaru.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
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UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach

kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
zariadeniach.
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
vykurovanie miestností).
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
INŠTALÁCIA

So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko
porezania.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
výslovne uvedené v návode na používanie.
Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení
spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil.
V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo
popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad
z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.)
mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred
vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
úplnom dokončení inštalácie.
Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte
všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky
a piliny.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
potrebné do priehradky pod spotrebičom nainštalovať
oddeľovací panel (nie je priložený).
VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
SPOTREBIČA

Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič
nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo
zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený

LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
alebo spadol.
materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí Obalové
recyklácie .
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického
napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky
na panvice.

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím
maximálne využijete zvyškové teplo.
Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri
používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, sa plytvá energiou.
Hrnce a panvice prikrývajte priliehajúcimi pokrievkami a používajte čo
najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
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INŠTALÁCIA
min. 5 mm

• Varná doska musí byť vsadená do pracovného pultu v hĺbke 20 mm až 50
mm.
57
• Pod varný panel nainštalujte izolačný panel.
• Spodná časť spotrebiča nesmie byť po inštalácii prístupná.
min. 20 mm
• Ak sa pod dosku inštaluje rúra na pečenie, nemontujte izolačný panel.
80
75
6-7 cm
• Vzdialenosť medzi spodnou stranou spotrebiča a izolačným panelom musí
zodpovedať rozmerom uvedeným na obrázku.
• Aby bola zaručená správna činnosť spotrebiča, nezakrývajte minimálnu medzeru medzi pracovnou plochou a hornou časťou dosky kuchynskej
linky (min. 5 mm).
• Rúru na pečenie možno nainštalovať pod kuchynskú pracovnú dosku len ak je rúra vybavená chladiacim systémom.
• Rozmery pre zabudovanie a inštaláciu nájdete na obrázku v tomto odseku.
• Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom nad ňou. Viac informácií nájdete v návode na používanie
digestora.
• Neinštalujte varnú dosku do blízkosti umývačky riadu alebo práčky, aby sa elektronické obvody nedostali do kontaktu s parou alebo
vlhkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.
• Pri vyťahovaní varnej dosky použite skrutkovač (nie je vo výbave) na vytiahnutie montážnych zarážok na spodnej strane spotrebiča..
UMIESTNENIE VARNEJ DOSKY
Po vyčistení povrchu varnej dosky nasaďte priložené tesnenie. Po elektrickom zapojení (pozrite kapitolu Zapojenie do elektrickej siete). Umiestnite
každú upevňovaciu svorku do príslušného otvoru na bočných stranách varnej dosky, ako je zobrazené na obrázku. Potom zatlačte varnú dosku do
výrezu a skontrolujte, či je sklo rovné a paralelné s pracovnou doskou. Upevňovacie svorky sú určené na každý typ materiálu pracovnej dosky (drevo,
mramor a pod.).
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ROZMERY A VZDIALENOSTI, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ
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ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade
s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.
Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.
Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodiče príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb, zvierat a škody na majetku v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto
kapitole.
PRIPOJENIE K SVORKOVNICI

modrá/sivá
čierna/hnedá
žltá/zelená

UPOZORNENIE: napájací kábel musí byť dosť dlhý, aby sa dala varná doska vybrať z pracovnej dosky, a treba ho uložiť tak, aby nedošlo k poškodeniu
alebo prehriatiu spôsobenému dotykom so základňou.
•
•
•
•

Otvorte kryt svorkovnice (A) odskrutkovaním skrutky a vložte kryt do závesu (B) svorkovnice.
Zasuňte napájací kábel do svorky na kábel a pripojte vodiče k svorkovnici podľa znázornenia na schéme zapojenia prítomnej pri svorkovnici.
Napájací kábel zaistite pomocou káblovej svorky.
Kryt (C) zatvorte a priskrutkujte ho k svorkovnici pomocou predtým odskrutkovanej skrutky.

Po každom pripojení k elektrickej sieti varný panel niekoľko sekúnd vykonáva automatickú kontrolu.
Austrália a Spojené kráľovstvo

čierna
hnedá
modrá
modrá (sivá)
žltá/zelená

čierna
hnedá

}

}

žltá/zelená
modrá
modrá (sivá)

}

IBA BELGICKO

čierna
hnedá
modrá
modrá (sivá)
žltá/zelená

}

IBA NL
230V 2 fase2N
čierna
hnedá
žltá/zelená
modrá
modrá (sivá)

OPIS SPOTREBIČA

145 mm
210 mm

210 mm
145 mm
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OVLÁDACÍ PANEL

Uzamknutie ovládacieho panelu

Zapnutie/Vypnutie

Timer

Power Management
(Nastavenie výkonu)
Booster/Automatika/Uzamknutie

Ovládace pre reguláciu varných zón a príslušný displej

PRÍSLUŠENSTVO
PANVICE A HRNCE
Používajte iba panvice a hrnce z feromagnetického
OK
NO
materiálu vhodné na používanie na indukčných
varných doskách. Ak chcete zistiť, či je hrniec
vhodný, hľadajte na ňom symbol
(zvyčajne
vytlačený na spodku). Pomocou magnetu môžete
zistiť, či sú hrnce magnetické. Kvalita a štruktúra dna hrnca môže
zmeniť proces varenia. Niektoré údaje o priemere dna nezodpovedajú
skutočnému priemeru feromagnetického povrchu.
RADY PRE POUŽÍVANIE RIADU
Pred zapnutím varného panela položte hrniec na požadovanú varnú
zónu.
Optimálny výsledok dosiahnete, ak priemer dna varnej nádoby
zodpovedá rozmeru varnej plochy.
DÔLEŽITÉ: Ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné zóny sa nezapnú
Rozmer hrnca zistíte tak, že odmeriate priemer dna (viď obrázok) a v
tabuľke si pozrite, aká šírka varnej plochy sa odporúča. Pre každú varnú
zónu je stanovená minimálna hranica pre zistenie prítomnosti hrnca,
ktorá závisí od toho, z akého materiálu je vyrobený hrniec. Odporúčame
preto používať tú varnú zóny, ktorá najlepšie zodpovedá rozmeru hrnca.

PRIEMER (cm)

MAX (cm)

MIN(cm)

14,5
18
21

14,5
18
21

10
12
15

ODPORÚČANÉ UMIESTNENIE HRNCOV
Pri súčasnom varení vo dvoch hrncoch dosiahnete optimálny výkon, ak
umiestnite hrnce podľa nasledujúcich obrázkov:

DÔLEŽITÉ: Aby nedošlo k trvalému poškodeniu varnej dosky:
• nepoužívajte nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
• nepoužívajte kovové nádoby s e-mailovým dnom;
• neklaďte horúce hrnce/panvice na ovládací panel.

PRVÉ POUŽITIE
“POWER MANAGEMENT” NASTAVENIE VÝKONU
Vďaka funkcii "Nastavenie výkonu" je možné nastaviť maximálny
dosiahnuteľný výkon na varnom paneli podľa potreby. Toto nastavenie
možno urobiť kedykoľvek a zostane aktívne až do nasledujúcej zmeny. Pri
nastavení maximálneho požadovaného výkonu varný panel samočinne
reguluje distribúciu tepla medzi jednotlivé varné zóny tak, aby nedošlo
k prekročeniu nastaveného limitu. Týmto spôsobom je možné súčasne
ovládať všetky varné zóny bez rizika energetického preťaženia. Na
displeji sa zobrazujú 4 dostupné úrovne maximálneho výkonu: 2,5
– 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW predstavuje maximálny dosiahnuteľný
výkon varného panelu). Varný panel sa uvádza na trh s nastavením na
maximálny výkon.
Nastavenie výkonu varnej dosky:
Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti možno do 60 sekúnd nastaviť
úroveň výkonu.
• Stlačte
a podržte cca 3 sekundy (step 1).
• Stlačte tlačidlo "Power Management" (Nastavenie výkonu)
pre
potvrdenie predchádzajúceho kroku (step 2). Na displeji sa zobrazí
.

• Stlačte
pre nastavenie zvolenej úrovne výkonu. (step 3).
Kontrolka sa rozsvieti spolu s kontrolkami aktivácie jednotlivých
varných zón.
• Stlačte tlačidlo "Power Management" (Nastavenie výkonu)
pre
potvrdenie predchádzajúceho kroku (step 4). Na displeji sa zobrazí
nastavený výkon, ktorý bude cca 2 sekundy blikať. Potom zaznie
zvukové znamenie a zhasne; teraz je všetko pripravené na použitie.
V prípade chyby počas nastavovania výkonu sa uprostred objaví symbol
a na 5 sekúnd zaznie zvukové znamenie. V takom prípade zopakujte
postup nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis
pre zákazníkov. Ak sa pri používaní zariadenia dosiahne maximálna
dostupná úroveň výkonu na panelu a používateľ sa pokúša zvýšiť výkon
na niektorej zóne, ukazovateľ úrovne výkonu na danej zóne dvakrát
blikne a zaznie zvuková výstraha. Pre dosiahnutie maximálneho výkonu
na takejto varnej zóne je potrebné manuálne znížiť výkon na niektorej
alebo niektorých ďalších zapnutých varných zónach.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNÉHO PANELA
Varná doska sa zapne stlačením a podržaním tlačidla
na cca 2
sekundy, až kým sa nerozsvietia displeje varných zón. Pri vypnutí stlačte
to isté tlačidlo a podržte, kým displeje nezhasnú. Všetky varné zóny sa
vypnú. Ak sa varná doska používala, ukazovateľ zvyškového tepla "H"
zostane svietiť až do vychladnutia varných plôch. Ak do 10 sekúnd od
zapnutia nebude zvolená žiadna funkcia, varný panel sa automaticky
vypne.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Niektoré modely sú vybavené špeciálnymi funkciami:
FUNKCIA AUTOMATIKA
Táto funkcia umožňuje automatické nastavenie výkonu na udržiavanie
nízkeho varu. Táto funkcia sa zapína tak, že po dosiahnutí varu stlačíte
najprv tlačidlo príslušnej varnej zóny a následne tlačidlo
.

AKTIVÁCIA A REGULÁCIA VARNÝCH ZÓN

Displej ukazovatela výkonu
Oznacenie vybranej varnej zóny

Poloha varnej zóny

Postavte hrniec na varnú zónu, zapnite varný panel, potom zapnite
vybranú varnú zónu tlačidlom "+"; na displeji sa zobrazí "0". Požadovanú
úroveň výkonu možno nastaviť od 0 (minimum) do 9 (maximum), alebo
stláčať ďalej, až kým sa nezobrazí písmeno "P" pre aktiváciu funkcie
"booster" ak je k dispozícii. Na zvýšenie úrovne výkonu slúži tlačidlo "+".
Na zníženie úrovne výkonu slúži tlačidlo "-".
VYPNUTIE VARNÝCH ZÓN
Varná zóna sa vypne stlačením príslušných tlačidiel “+” a “-” na dlhšie
než 3 sekundy. Varná zóna sa vypne a ak je stále horúca, na displeji sa
zobrazí písmeno „H“.
UZAMKNUTIE OVLÁDACIEHO PANELA
Táto funkcia zablokuje činnosť ovládačov, aby nedošlo k náhodnému
neželanému zapnutiu varného panela. Ak si želáte zablokovať funkcie
ovládacieho panela, zapnite varný panel a stlačte blokovacie tlačidlo na tri
sekundy; zvukové znamenie a svetelný ukazovateľ vedľa symbolu zámku
budú signalizovať uzamknutie ovládačov. Ovládací dotykový panel
sa zablokuje s výnimkou funkcie vypnutia. Zablokovanie ovládacieho
dotykového panela dezaktivujete tak, že zopakujete postup aktivácie.
Svetelná bodka zhasne a varný panel bude znovu aktívny. Voda použitá
na čistenie, vykypené šťavy z hrncov alebo akýkoľvek predmet, ktorý
sa dostane na tlačidlo pod symbolom, môže aktivovať alebo vypnúť
funkciu zamknutia resp. zablokovania ovládacieho dotykového panela.
TIMER
Časovač alebo "timer" je časový spínač a umožňuje nastaviť dobu varenia
na určitý čas, maximálne 99 minút (1 hodina a 39 minút) na všetkých
varných zónach. Vyberte si varnú zónu, na ktorú si želáte napojiť časovač
a stlačte časovač (viď obrázok): zvukové znamenie signalizuje aktiváciu.
Displej ukazuje "00" a LED indikátor sa rozsvieti. Hodnotu nastavenú na
časovači možno zvýšiť alebo znížiť tlačidlami "+" resp. "-" na posuvnom
ovládači. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a varná
zóna sa automaticky vypne. Pre vypnutie časovača podržte stlačené
príslušné tlačidlo aspoň na 3 sekundy. Pre nastavenie času varenia na
inej zóne zopakujte celý horeuvedený postup. Na displeji časovača je
vždy zobrazený čas nastavený pre vybranú varnú zónu alebo najkratší
čas. Nastavenie časovača zmeníte alebo vypnete tlačidlom pre výber
varnej zóny, ku ktorej je daný časovač priradený.

UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
Varný panel je vybavený ukazovateľom zvyškového tepla pre každú
varnú zónu. Tieto ukazovatele upozorňujú používateľa, že sú varné
plochy ešte horúce. Ak je na displeji , znamená to, že je príslušná
varná zóna stále horúca. Na zóne, ktorá signalizuje tento stav, možno
napríklad udržiavať jedlo v teple alebo rozpustiť maslo. Po ochladení
varnej zóny displej zhasne.
UPOZORNENIE NA NESPRÁVNY ALEBO CHÝBAJÚCI HRNIEC
Ak by hrniec nebol vhodný pre indukčnú varnú plochu, ak by bol
nesprávne položený alebo by nemal vhodné rozmery, na displeji sa
zobrazí symbol pre chýbajúci hrniec (pozri obrázok vedľa). V takom
prípade sa odporúča posúvať hrniec po varnej ploche až kým sa nenájde
správna funkčná poloha. Ak do 60 sekúnd nebude zistená na ploche
žiadna nádoba, varný panel sa vypne.
FUNKCIA FAST BOIL (RÝCHLE ZOVRETIE) ("BOOSTER" MAXIMÁLNA TEPLOTA - AK JE K DISPOZÍCII)
Touto funkciou sú vybavené len niektoré varné zóny. Umožňuje
maximálne využiť výkon varného panela (napríklad na rýchle zovretie
vody). Funkciu zapnete tlačidlom "+", ktoré podržíte, kým sa na displeji
neobjaví písmeno "P". 5 minút po zapnutí funkcie "booster" (maximálna
teplota) spotrebič automaticky prestaví varnú zónu na výkon 9.
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZVUKOVEJ VÝSTRAHY (NIE JE K DISPOZÍCII V
PREVEDENÍ S POSUVNÝM OVLÁDAČOM)
Po zapnutí varného panelu podržte súčasne stlačené tlačidlo "+"
a vonkajšie tlačidlo aspoň tri sekundy ("zablokovanie ovládacieho
panela").
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TABUĽKA VÝKONOV
ÚROVEŇ VÝKONU

Maximálny
výkon

Boost

9-7
Vysoký
výkon
7-5

Stredný
výkon

4 -3

Nízky výkon

2-1

VYPNUTIE

Nulový
výkon

DRUH VARENIA

POUŽÍVANÝ VÝKON
(indikácia je iba orientačná, pri voľbe výkonu sa riaďte skúsenosťami a
návykmi pri príprave jedál)

Rýchly ohrev

Ideálna voľba pre rýchle zohriatie potravy až na do prudkého varu (v prípade
vody) alebo rýchle zohriatie štiav a omáčok.

Vyprážanie – vrenie

Ideálny na opraženie, začiatok tepelnej prípravy jedla, praženie mrazených
jedál, rýchle zovretie vody.

Opraženie – opečenie -varenie –
grilovanie

Ideálny na opraženie, udržiavanie prudkého varu, varenie a grilovanie (krátky
čas prípravy, 5 – 10 minút).

Opraženie – varenie – dusenie –
opečenie – grilovanie

Ideálny na opraženie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (stredný
čas prípravy, 10 – 20 minút), zohriatie.

Varenie - dusenie -opečenie –
grilovanie

Ideálny na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (dlhý čas
prípravy jedla).

Varenie - jemné vrenie
-zahusťovanie - premiešanie
cestovín s omáčkou

Rozpustenie - rozmrazenie
-premiešavanie za tepla
-dovarenie rizota

Odkladacia plocha

Ideálny na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v šťave alebo vývare
(napr. voda, víno, vývar, mlieko), premiešanie cestovín s omáčkou.
Ideálny na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby v množstve do 1
litra) v šťave alebo vývare (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
Ideálny na zmäknutie masla, jemné rozpustenie čokolády, rozmrazenie
potravín malých rozmerov a udržiavanie teploty práve uvarených jedál (napr.
omáčky, polievky, vývary).
Ideálny na udržiavanie teploty práve uvarených jedál, premiešanie rizota a
udržiavanie chodov pripravených na servírovanie v teple (ak je riad vhodný
pre indukčný ohrev).
Varný panel v pohotovostnom režime alebo vypnutý (možné zvyškové teplo
po dovarení, signalizované písmenom H).

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Odpojte rúru od elektrického napájania.
• Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli
poškodiť sklo.
• Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby ste
odstránili všetky usadeniny a škvrny spôsobené zvyškami jedla.
• Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel
poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
• Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
• Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky
alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela
(dodržiavajte pokyny výrobcu).
• Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo
vibrovanie hrncov.
• Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.

Ak je na skle logo iXelium ™, varný panel bol upravený technológiou
iXelium ™, exkluzívnou povrchovou úpravou Whirlpool, ktorá
zabezpečuje dokonalé výsledky čistenia a udržuje povrch varného
panela dlhšie lesklý.
Pri čistení varných panelov s úpravou iXelium ™ dodržujte tieto
odporúčania:
• Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovlákien) navlhčenú vo vode
alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
• Najlepšie výsledky dosiahnete, ak necháte niekoľko minút na povrchu
varnej dosky vlhkú handričku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak by varný panel nefungoval správne, predtým, ako zavoláte servis,
skúste problém vyriešiť pomocou príručky na odstraňovanie problémov.
• Prečítajte si a dodržujte pokyny uvedené v časti „Každodenné
používanie“.
• Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
• Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.

• Ak varný panel po použití nedokážete vypnúť, odpojte ho od
elektrickej siete.
• Ak sa po zapnutí varného panela na displeji zobrazia alfanumerické
kódy, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke.
Ak po horeuvedených kontrolách porucha pretrváva, zavolajte najbližšie
servisné stredisko.

KÓD CHYBY

OPIS

MOŽNÉ PRÍČINY

ODSTRÁNENIE CHYBY

C81, C82

Plocha s ovládacími prvkami sa vypne
následkom príliš vysokej teploty.

Vnútorná teplota elektronických
častí je príliš vysoká.

Pred
opätovným
použitím
varného panela počkajte, kým
nevychladne.

C83

Ovládací panel signalizuje vypnutie
varného panelu, pretože sa vyskytol
problém v elektronickej inštalácii.

Varný panel bol napájaný príliš
vysokým napätím.

Varný panel možno ešte používať,
ale odporúčame zavolať servis
pre zákazníkov

C85

Varná doska neprenáša teplo na
varnú nádobu.

Použitá varná nádoba nie je
vhodná pre indukčný varný panel.

Použite vhodný hrniec.

F02 alebo F04 alebo C84

Napájacie napätie nie je správne alebo
sa vyskytol problém s napájaním.

Senzor zistil napätie odlišné od
napätia na zapojenie.

Odpojte
varný
panel
skontrolujte zapojenie.

F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77

Odpojte varný panel od elektrickej siete.
Počkajte niekoľko sekúnd a zase ho zapojte.
Ak problém pretrváva, zavolajte servis pre zákazníkov a uveďte číslo chyby.

a

ZVUKY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY
Indukčné varné dosky môžu počas normálnej prevádzky pískať alebo
vŕzgať. Tieto zvuky v skutočnosti vychádzajú z varnej nádoby a súvisia
s úpravou dna nádoby (napr. ak je dno vyrobené z rôznych vrstiev
materiálov alebo je nepravidelné).

Tieto zvuky môžu byť rôzne podľa typu varnej nádoby a množstva jedla,
ktoré obsahuje, a nie sú príznakom, že niečo nie je v poriadku.

POPREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím,
svoj spotrebič na www.indesit.com/register.

• servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení
uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM
SERVISNÝM STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www.indesit.com.

• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).

Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
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