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1. Obecné informace
1.1 Informace k návodu k obsluze
Tento návod k obsluze obsahuje popis instalace zařízení, jeho obsluhy a údržby a je
důležitým zdrojem informací a rad.
Podmínkou pro bezpečné a správné zacházení se zařízením je seznámit se se všemi
pokyny týkajícími se bezpečnosti a obsluhy obsaženými v tomto návodu a dodržovat je.
Kromě toho je nutno respektovat lokální předpisy ohledně prevence úrazů a zásady BHP.
Návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení a je nutno jej uchovávat v blízkosti
zařízení, aby k němu měly stálý přístup osoby, které zařízení instalují, provádějí
údržbářské práce, zařízení obsluhují nebo čistí.

1.2 Informace týkající se návodu k obsluze
Důležité pokyny týkající se bezpečnosti a technických otázek jsou v tomto návodu k
obsluze označeny příslušnými symboly. Je nutno tyto pokyny přísně dodržovat, aby było
zabráněno případným nehodám, škodám na životě a zdraví osob a věcným škodám.

VÝSTRAHA!
Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k fyzickému poranění.
Tyto pokyny BHP je nutno přísně dodržovat. V příslušných situacích dbejte zvláštní
opatrnosti.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při nerespektování bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí fyzického poranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ!
Tímto symbolem jsou označeny pokyny, jejichž nerespektování může způsobit
poškození zařízení, jeho nesprávnou funkci a / nebo poruchu.

POKYN!
Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro efektivní a
bezporuchovou práci zařízení.

VAROVÁNÍ! Magnetické pole!
Neotevírat dolní kryt zařízení.
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1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka
Veškeré informace obsažené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny na základě
závazných předpisů, aktuálních konstrukčních, inženýrských a našich znalostí a také
našich dlouhodobých zkušeností. Rovněž překlady návodu k obsluze byly provedeny s
maximální pečlivostí.
Nemůžeme však převzít zodpovědnost za případné chyby v překladech. Rozhodující
verzí je přiložený návod k obsluze v německém jazyce.
Při objednávce speciálních modelů nebo doplňkových možností a při využití
nejnovějších technických výdobytků se dodané zařízení může lišit od vysvětlivek a
kreseb obsažených v tomto návodu k obsluze. V případě jakýchkoli otázek prosíme o
kontakt s výrobcem.

POKYN!
Před zahájením jakýchkoli prací, obzvláště před uvedením zařízení do provozu,
je nutno se podrobně seznámit s obsahem tohoto návodu k obsluze. Výrobce
nenese zodpovědnost za škody a poškození vzniklé v důsledku
nerespektování informací obsažených v návodu k obsluze.
Návod k obsluze je nutno uchovávat přímo u zařízení; kromě toho musí být k dispozici
všem osobám, které se zařízením pracují. Vyhrazujeme si právo provádět technické
změny u produktu za účelem zlepšení uživatelských vlastností zařízení a jeho
zdokonalování.

1.4 Ochrana autorských práv
Tento návod k obsluze a v něm obsažené texty, kresby, fotografie a jiné prvky jsou
chráněny autorským právem. Je zakázáno rozmnožovat obsah návodu k obsluze
(i jeho jednotlivých částí) v jakékoliv podobě a jakýmkoli způsobem a využívat a / nebo
předávat jeho obsah třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
V případě porušení výše jmenovaného zákazu bude uplatňován nárok na vyplacení
odškodného. Vyhrazujeme si právo uplatňovat i jiné nároky.

POKYN!
Údaje, texty, kresby, fotografie a jiné popisy obsažené v tomto návodu jsou
chráněny autorským právem a právem průmyslového vlastnictví.
Každé jejich zneužití je trestné.

1.5 Prohlášení o shodě
Zařízení splňuje aktuální závazné normy a směrnice Evropské unie.
Výše uvedené potvrzujeme v ES prohlášení o shodě.
V případě potřeby Vám rádi příslušné prohlášení o shodě zašleme.

- 179 -

2. Bezpečnost
Tato kapitola obsahuje základní informace týkající se všech podstatných aspektů
souvisejících s bezpečností.
Kromě toho jednotlivé kapitoly obsahují konkrétní bezpečnostní pokyny (označené
symboly), které mají zabránit vzniku nebezpečí. Je nutno respektovat také informace
obsažené v piktogramech, tabulkách a nápisech umístěných na zařízení a dbát na to,
aby byly čitelné.
Dodržování veškerých bezpečnostních pokynů zaručuje optimální ochranu a bezpečnou
a bezporuchovou práci zařízení.

2.1 Obecné informace
Zařízení bylo vyrobeno na základě aktuálních uznávaných technických principů.
Zařízení však může být nebezpečné, pokud je používáno nesprávně nebo v rozporu s
jeho určením.
Seznámení s obsahem návodu k obsluze je jednou z podmínek pro zabránění vzniku
nebezpeční a chyb a umožňuje tedy bezpečný a bezporuchový provoz zařízení.
Za účelem zabránění vzniku případného nebezpečí a zajištění optimální funkce je
zakázáno provádět jakékoli změny nebo úpravy zařízení bez výslovného souhlasu
výrobce.
Zařízení se smí používat pouze v případě, že jeho technický stav nebudí pochybnosti a
umožňuje jeho bezpečný provoz.

Bezpečnostní pokyny týkající se použití zařízení
Údaje týkající se bezpečnosti práce se řídí nařízeními Evropské unie závaznými v
okamžiku výroby zařízení.
Pokud je zařízení používáno v průmyslových podmínkách, pak je uživatel povinen po
celou dobu používání ověřovat shodu doporučovaných opatření k bezpečnosti práce s
aktuálním stavem příslušných předpisů a respektovat nové předpisy. V případě
používání zařízení mimo Evropskou unii je nutno dodržovat zákonné požadavky pro
zajištění BHP a předpisy závazné v místě používání zařízení.
Kromě pokynů BHP obsažených v tomto návodu k obsluze je rovněž nutno respektovat
pokyny BHP a směrnice týkající se ochrany životního prostředí, které jsou závazné a
specifické pro místo používání zařízení.
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VAROVÁNÍ!
o Zařízení mohou používat děti od 8 let, jakož i osoby s omezenou fyzickou,
smyslovou a duševní schopností a s malými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud
jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily
z toho vyplývající nebezpečí.
o Děti si nesmí hrát se zařízením.
o Čištění a údržbu nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
o Děti mladší 8 let se nesmí nacházet v blízkosti zařízení a napájecího kabelu.
o Uschovejte si tento návod k obsluze. Pokud zařízení bude používat třetí osoba, tehdy
jí předejte také tento návod k obsluze.
o Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v tomto
návodu k obsluze.
o Zařízení používejte výlučně v uzavřených prostorech.

2.3 Používání v souladu s určením
Provozní bezpečnost přístroje je zaručena pouze při použití ke stanovenému účelu
podle údajů v návodu k obsluze.
Všechny technické zásahy, také montáž a údržbu musí provádět výhradně kvalifikovaný
zákaznický servis.
Indukční vařič je určen pouze k přípravě a ohřívání pokrmů s použitím vhodných
nádob.
Indukční vařič se nesmí používat mj. k:
-

ohřívání a předehřívání hořlavých, zdraví škodlivých, snadno prchavých nebo
podobných látek.

VAROVÁNÍ!
Používání zařízení pro účely lišící se od jeho původního určení je zakázáno a
považováno za používání v rozporu s jeho určením.
Jakékoliv nároky vůči výrobci a / nebo jeho zmocněncům z titulu škod vzniklých
v důsledku používání zařízení v rozporu s jeho určením jsou vyloučeny.
Zodpovědnost za škody vzniklé při používání zařízení v rozporu s jeho určením
nese pouze a výhradně uživatel.
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3. Přeprava, balení a skladování
3.1 Kontrola dodávky
Po obdržení dodávky je nutno neprodleně zkontrolovat, zda je zařízení kompletní a zda
nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelných poškození
způsobených přepravou je nutno odmítnout převzetí zařízení nebo provést podmínečné
převzetí.
Rozsah škody je nutno zapsat do přepravních dokumentů / přepravního listu dopravce.
Následně je nutno nahlásit reklamaci.
Skrytá poškození je nutno nahlásit neprodleně po jejich zjištění, protože nároky na
odškodnění lze uplatňovat pouze v rámci termínů závazných pro reklamaci.

3.2 Balení
Nevyhazujte krabici, do které je zařízení zabaleno. Může se hodit k přechovávání
zařízení, při stěhování nebo vyslání zařízení do našeho servisu v případě výskytu
eventuálních poškození. Před uvedením zařízení do provozu je nutno zcela odstranit
vnější a vnitřní obalový materiál.

POKYN!
Při recyklaci balení je nutno dodržovat předpisy závazné v příslušné zemi.
Obalový materiál vhodný k opětovnému použití je nutno recyklovat.
Přesvědčte se prosím, zda zařízení a příslušenství je kompletní. Pokud chybí nějaké
součásti, kontaktujte se s naším zákaznickým oddělením.

3.3 Skladování
Balení musí zůstat uzavřené až do okamžiku instalace zařízení, při uchovávání je nutno
se řídit značkami týkajícími se způsobu umístění a skladování balení.
Zabalené zařízení je nutno uchovávat vždy v souladu s níže uvedenými podmínkami:
-
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neskladovat na volném povětří,
skladovat v suchu a chránit před prachem,
nevystavovat působení agresívních prostředků,
chránit před působením slunečních paprsků,
zabránit mechanickým šokům,
v případě dlouhodobějšího skladování (déle než tři měsíce)
pravidelně kontrolovat stav všech součástí a balení, v případě
nutnosti zařízení obnovit a opravit.

4. Technické parametry
4.1 Dotekový ovládací panel
②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

⑧

⑪ ⑩ ⑨

① LED displej
② Tlačítko výběru

: snížení času, teploty nebo výkonu

③ Tlačítko výběru

: zvýšení času, teploty nebo výkonu

④ Tlačítko nastavení času
⑤ Tlačítko nastavení stupně teploty
⑥ Tlačítko nastavení stupně výkonu
⑦ Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY
⑧ Tlačítko ZAP / STANDBY
⑨ LED kontrolka času
⑩ LED kontrolka teploty
⑪ LED kontrolka výkonu
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4.2 Technické údaje
Indukční vařič

Název
Č. výrobku / model:

105932 / IK 30TC

105932S / IK 30TCS

sklo

sklo Schott

Varná plocha:
Teplotní rozmezí:

60 °C až 240 °C

Stupně výkonu:

1 – 10 (400 až 3000 W)

Napětí/příkon:

230 V

Rozměry:

š 300 x h 415 x v 100 mm

Hmotnost:

5,0 kg

Hladina hluku:

50 Hz

3000 W

nižší než 70 dB

Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn!

5. Instalace a obsluha
5.1 Jak funguje indukční varná zóna
U indukčních vařiců je k cívce vodiče pod sklem přiváděno elektrické napětí. Vzniká při
tom magnetické pole, které pomocí fyzikálního efektu přímo ohřívá varnou nádobu.
Přináší to úsporu času a energie, protože zde nedochází nejprve k ohřevu ohřevného
prvku a skleněného varného povrchu, jako u tradičních varných zón.
Další výhodou je velmi krátká doba potřebná k ohřátí na bod varu, která vyplývá z výše
popsaných technických vlastností.
Přívod tepla se mění ihned při změně nastavení a lze jej velmi přesně regulovat. Varný
indukční povrch reaguje na změny nastavení s podobnou rychlostí, jako plynový vařic,
protože energie proniká přímo k varné nádobě a nezahřívá nejdříve jiné materiály.
Indukční technika spojuje tuto rychlost reakce se základní předností proudu umožňující
přesné dávkování přívodu tepla.

Další přednosti indukčního vařiče:


Protože varná deska je ohřívána pouze nepřímo dnem varné nádoby, nemůže se
přeteklý pokrm připéct a vzniká pouze nepatrné nebezpečí popálení. Skleněná
varná plocha se zahřívá pouze od horké varné nádoby.



Pokud bude vařic zapnutý bez nádoby stojící na desce nebo pokud nádoba
bude sejmuta z desky, je slyšet opakující se výstražný signál a vařic se vypíná
asi po 30 sekundách.

- 184 -



Vařic rozpoznává, zda se na varné desce nachází vhodná nádoba. Pokud
nádoba není vhodná pro indukční vařicy, nenastane přenos tepla. Vařic se
vypíná asi po 30 sekundách.



Pokud je varné nádobí prázdné, teplotní čidlo zajistí automatické vypnutí zařízení.

5.2 Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Zařízení lze připojovat pouze do správně namontovaných jednoduchých zásuvek
s ochranným kontaktem.
Síťový kabel nevytahujte ze zásuvky tažením, vždy uchopte za zástrčku.


Dohlédněte na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s tepelnými zdroji nebo ostrými
hranami. Síťový kabel nesmí volně viset ze stolu nebo jiné plochy. Dávejte pozor, aby
nikdo nestoupl na kabel nebo o něj nezakopl.



Síťový kabel nesmí být zalomený, zauzlený, musí být vždy zcela rozvinutý.



Na síťový kabel nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty.



Kabel se nesmí pokládat na koberec ani na jiné termoizolační materiály. Kabel
nesmí být zakryt. Je nutno, aby se nacházel mimo pracovní prostor, a nesmí se
ponořovat do vody.

VÝSTRAHA! Horký vnější povrch!
Během provozu zařízení se některé jeho prvky zahřívají. Aby se zabránilo
fyzickému poranění, je nutno dbát opatrnosti při dotýkání se těchto povrchů.
Indukční vařič jako takový nevytváří během procesu vaření teplo. Horká varná
nádoba však zahřívá varný povrch!


Zařízení se nesmí používat, pokud je nefunkční, poškozené nebo pokud
spadlo na zem.



Nesmí se používat takové příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou
doporučovány výrobcem. Může to vést ke vzniku pro uživatele nebezpečných situací,
zařízení se může poškodit nebo způsobit škody na zdraví a životě osob, navíc to má
za následek ztrátu možnosti uplatňování nároků ze záruky.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nevkládejte do ventilačních štěrbin (přívod a odvod vzduchu) žádné předměty, jako
např. kovové dráty nebo nářadí. Může to vést k úrazu elektrickým proudem.
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Nepřemísťujte indukční vařič během procesu vaření nebo s horkou varnou nádobou
na varném povrchu.



Vařic se nemá používat, jako odkládací plocha pro různé předměty. Nemají se na něj
odkládat např. prázdné dózy.
Nepokládejte na varný povrch kovové kuchyňské potřeby, pokličky, nože nebo jiné
kovové předměty. V případě zapnutí zařízení by se tyto předměty mohly zahřát.





Je třeba pamatovat, že předměty nošené na těle, např. prsteny, hodinky atd. se mohou
zahřát na vysokou teplotu, pokud se přiblíží k varnému povrchu.
Vnější varný povrch je vyroben ze skla odolného vůči teplotním změnám. V případě
jeho poškození, i kdyby mělo jít jen o drobnou trhlinku, zařízení ihned odpojte ze
zásuvky a informujte zákaznické oddělení.



Během provozu zařízení nepokládejte na varný povrch žádná magnetovatelná
zařízení, jako např. kreditní karty, kazety atp.



Aby nedošlo k přehřátí, nepokládejte na vnější povrch zařízení hliníkové fólie nebo
kovové desky.



Neuchovávejte v blízkosti zařízení hořlavé, kyselé nebo alkalické látky, protože by to
mohlo zkrátit životnost zařízení a při zapínání může vzniknou nebezpečí výbuchu.



Vědecké testy prokázaly, že indukční vařiče nejsou nebezpečné. Avšak osoby, které
nosí kardiostimulátor, by se během provozu zařízení měly zdržovat ve vzdálenosti
minimálně 60 cm od něj.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
V případě nesprávné instalace zařízení může způsobit fyzická poranění.
Před instalací zařízení je nutno porovnat parametry proudu místní sítě s
parametry pro napájení zařízení (viz popisný štítek). Zařízení je možno zapojit
pouze v případě, že se výše uvedené údaje navzájem shodují!
Je nutno respektovat bezpečnostní pokyny!

5.3 Vhodné a nevhodné nádoby
Vhodné nádoby
o ocel nebo smaltovaná litina;
o železo, ocel nebo nesmaltovaná litina;
o ušlechtilá ocel 18/0 a hliník, pokud je
označen jako vhodný pro indukční vařiče
(všímejte si označení na nádobách).
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Aby zařízení fungovalo optimálně, musí všechny hrnce a pánve mít ploché
magnetické dno (magnet se na něj musí přichytit). Pro dosažení lepších výsledků
doporučujeme pánve a hrnce o průměru od 12 do 24 cm.
Např.
Indukční hrnce, 9-dílná souprava
chrom-niklová ocel ● broušený okraj pro pohodlné vylévání ● nenahřívající se úchyty
4 hrnce s pokličkami
2,0 litry ● Ø 16 cm ● výš. 10,0 cm
2,7 litrů ● Ø 18 cm ● výš. 11,0 cm
5,1 litrů ● Ø 24 cm ● výš. 11,5 cm
6,1 litrů ● Ø 20 cm ● výš. 20,0 cm
Bartscher č. zboží: A130442

1 pánev
2,8 litrů ● Ø 24 cm ● výš. 6,5 cm

Nevhodné nádoby
o hrnce / pánve o průměru menším
než 12 cm;
o keramika, sklo;
o ušlechtilá ocel, hliník, bronz nebo měď,
pokud nejsou výslovně označeny jako
vhodné pro indukční vařiče;
o nádobí na nožkách;
o nádoby s vypouklým dnem.

VAROVÁNÍ!
Používejte pouze takové varné nádoby, které jsou výslovně označeny jako
vhodné pro indukční vařiče.
Pokud indukční vařic rozpozná příliš velké vychýlení magnetické nádoby od varné
plochy, následuje pokles výkonu. Tímto může přestat fungovat ochrana proti přehřátí.
Nemají se proto používat nádoby z hliníku, bronzu nebo nekovového materiálu.

5.4 Umístění a zapojení


Nejdříve je nutno zařízení rozbalit a odstranit veškerý obalový materiál.



Zařízení je nutno postavit na ploché stabilní místo, které unese jeho váhu a kde
nebude moci dojít k jeho převrácení.



Zařízení rozhodné nesmí být postaveno na hořlavou podložku.
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Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti otevřeného ohně, elektrických pecí,
ohřívacích pecí ani jiných zdrojů tepla.



Nemá se blokovat ani zakrývat ventilační otvor sloužící pro přívod a odvod vzduchu
do/ze zařízení. Může to způsobit přehřátí vařicu. Je třeba zachovat minimální
vzdálenost 5 – 10 cm od stěn a předmětů okolo vařicu.



Neumisťujte indukční vařič v blízkosti zařízení a předmětů, které jsou citlivé na
působení magnetického pole (např. rádio, televizor, atp.).



Zařízení není určeno pro ovládání externími spínacími hodinami nebo ovladačem.



Elektrický obvod zásuvky musí být jištěn alespoň 16A jističem. Zařízení připojovat
pouze přímo do zásuvky ve stěně; nesmí se používat žádné rozdvojky nebo
vícenásobné zásuvky.



Zařízení je třeba umístit tak, aby byl umožněn snadný přístup k zástrčce pro případ
rychlého odpojení vařicu od napájecí sítě.

5.5 Obsluha


Zařízení připojte do uzemněné, samostatné síťové zásuvky. Zazní zvukový signál.
Zařízení se nachází v pohotovostním režimu Standby.



Vhodnou nádobu s pokrmem postavte do středu varné plochy.



Jestliže je teplota varné plochy nižší než 50 °C, na displeji se zobrazí „-L-“, při
teplotě varné plochy vyšší než 50 °C se na displeji zobrazí „-H-“.



Abyste zapnuli indukční vařič, stiskněte tlačítko ZAP / STANDBY .
Zprávy na LED displeji zmizí. LED kontrolka pohotovostního režimu STANDBY bliká.



Rozsvítí se LED kontrolky stupně výkonu a teploty. Zařízení je připraveno pro výběr
funkce.

POKYN!
Pokud během 30 sekund po stisknutí tlačítka
neprovedete žádná nastavení,
zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu STANDBY.

POKYN!
K dušení nebo vaření pokrmu (max. teplota 170 °C) vyberte jeden stupeň výkonu
(1 - 10).
K pečení nebo fritování (max. teplota 240 °C) vyberte jeden stupeň z teplotního
rozmezí (60 °C - 240 °C).

1. Regulace výkonu
 Jedenkrát stiskněte tlačítko
.
 Zobrazí se přednastavený stupeň výkonu „5“ a zařízení se zapne.
Rozsvítí se kontrolka pohotovostního režimu STANDBY.
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 Pomocí tlačítek výběru nebo
můžete kdykoli změnit nastavení v rozmezí
(400 – 3000 W).
Přičemž stupeň 1 odpovídá 400 W a stupeň 10 odpovídá 3000 W příkonu.
Na LED displeji se zobrazí stupeň výkonu a svítí LED kontrolka

.

2. Regulace teploty
 Jedenkrát stiskněte tlačítko .
 Zobrazí se přednastavený stupeň teploty „120 °C“ a zařízení se zapne.
 Pomocí tlačítek výběru nebo
můžete kdykoli změnit nastavení v rozmezí 60–
240 °C.
(Stupně teploty: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 °C).
Na LED displeji je zobrazen stupeň teploty a svítí LED kontrolka teploty .
 Zařízení ohřívá pokrm a udržuje nastavenou stálou teplotu. Přičemž regulace
výkonu probíhá automaticky.

POKYN!
Pokud bude zařízení zapnuto bez nádoby stojící na varné ploše nebo nádoba bude
sejmuta ze zapnutého zařízení, zazní opakovaný výstražný signál a zařízení se
vypne asi po 30 sekundách.

Funkce časovače:
Po výběru provozního režimu (stupeň výkonu nebo stupeň teploty) stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí číslice „0“ a rozsvítí se LED kontrolka nastavení času
.

.

Tlačítky výběru nebo
můžete nyní vybírat čas zapnutí zařízení v 5minutových
intervalech (maximálně do 120 minut).
Doba trvání se odpočítává po minutách dolů, přičemž displej přepíná na dříve
zobrazovanou zprávu (stupeň výkonu nebo stupeň teploty).
Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a zařízení se automaticky přepne
do pohotovostního režimu Standby.

POKYN!
V průběhu časovací funkce můžete kdykoli měnit dobu trvání pomocí tlačítek
nebo . Díky paměťové funkci v zařízení zůstává nastavení stupně výkonu
nebo stupně teploty zachováno.
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Stejně tak můžete měnit stupeň výkonu nebo stupeň teploty bez změny času.

POKYN!
Jestliže nebyl nastaven čas, zařízení se automaticky vypne po 120 minutách.

VAROVÁNÍ!
Na varnou plochu nestavějte prázdné nádoby.
Zahřívání prázdného hrnce nebo pánve aktivuje ochranu proti přehřátí, zazní
zvukový signál a zařízení se vypne.
Na LED displeji se zobrazí chybová zpráva „E05“.
V tomto případě zařízení odpojte ze síťové zásuvky a nechte jej několik minut
ochladit. Potom zařízení znovu funguje bez problému.


Dávejte pozor, aby dno nádoby nepoškrábalo varnou plochu, i když poškrábaný
povrch nemá negativní vliv na používání zařízení.



Po ukončení procesu vaření nebo ohřívání vytáhněte zástrčku za síťové
zásuvky (nespoléhejte pouze na funkci rozpoznávání přítomnosti nádoby)!

6. Čištění a údržba
6.1 Bezpečnostní pokyny
o Před čištěním zařízení nebo zahájením opravářských prací je nutno zařízení odpojit
od napájecího zdroje (vyjmout zástrčku ze zásuvky) a počkat, až vychládne.
o Nesmí se používat žádné leptavé čistící prostředky a je nutno dávat pozor na to, aby
se do zařízení nedostala voda.
o Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nesmí se zařízení, kabel ani zástrčka
nikdy ponořovat do vody nebo jiné kapaliny.

VAROVÁNÍ!
Zařízení není uzpůsobeno k oplachování proudem vody.
Při čištění zařízení se tedy nesmí používat proud vody pod tlakem!

6.2 Čištění
o Zařízení čistěte po každém vaření.
o Přetřete varnou plochu, ovládací panel a plášť zařízení měkkým, vlhkým hadříkem
s jemným, nedrhnoucím čisticím prostředkem.
o Používejte pouze měkký hadřík, nikdy nepoužívejte ostrá čistidla, která by mohla
poškrábat povrch.
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o K čištění zařízení nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky obsahující benzín
nebo rozpouštědla, jakož i ostré, špičaté předměty.
o Po vyčištění zařízení jeho povrch osušte a vyleštěte měkkým, suchým hadříkem.
o Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, uschovejte jej na suchém a čistém
místě, chráněném proti mrazu a působení slunečního záření, nedostupném pro děti.
Na zařízení nepokládejte těžké předměty.

6.3 Bezpečnostní pokyny při údržbě
o Síťový kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Zařízení nikdy nepoužívejte
s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, svěřte jeho výměnu
kvalifikovanému elektrikáři nebo odbornému servisu.
o Při škodách nebo poruchách se obraťte na odborného prodejce nebo náš zákaznický
servis. Dbejte předtím pokynů k odhalování závad v oddíle 7.
o Údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci s použitím originálních
náhradních dílů a příslušenství. Nezkoušejte Nikdy provádět sami opravy na
přístroji!

7. Možné závady
Chybová
zpráva

E01

E02

Příčina

Řešení

 Krátkodobé podpětí
(<160V).

 Zařízení odpojte ze síťové
zásuvky (vytáhněte zástrčku!).
Po několika minutách zařízení
opět připojte do síťové zásuvky.

 Krátkodobé přepětí
(>270V).

 Zařízení odpojte ze síťové
zásuvky (vytáhněte zástrčku!).
Po několika minutách zařízení
opět připojte do síťové zásuvky.

 Zařízení je příliš horké (z
důvodu např. zakrytých
ventilačních štěrbin)

 Odkryjte ventilační štěrbiny.
Zařízení nechte několik minut
ochladit. Potom je zařízení opět
provozuschopné.
Pokud se po ochlazení nadále
zobrazuje chybová zpráva,
kontaktujte prodejce.
 Kontaktujte prodejce.

E03
 Poškozená podsestava
(např. tranzistor).
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Chybová
zpráva

Příčina

Řešení

 V modulu výkonu se
zapnula ochrana proti
přehřátí (>150 °C).
Zařízení se vypíná.
 Teplotní čidlo je poškozeno
nebo zkratováno.

 Sejměte nádobu z varné plochy.
Zařízení nechte několik minut
ochladit. Potom je zařízení opět
provozuschopné.

E07

 V modulu výkonu se
zapnula ochrana proti
přehřátí (>240 °C).
Zařízení se vypíná.

 Sejměte nádobu z varné plochy.
Zařízení nechte několik minut
ochladit. Potom je zařízení opět
provozuschopné.

E08

 Poškozené teplotní čidlo.

 Kontaktuje prodejce.

E05
E06

 Kontaktujte prodejce.

8. Recyklace
Stará zařízení
Po ukončení období používání je nutno stará zařízení recyklovat v souladu s předpisy,
které jsou závazné v příslušné zemi. Doporučujeme obrátit se na odbornou firmu nebo
místní instituci pro záležitosti recyklace.

VÝSTRAHA!
Aby se zabránilo případnému zneužití a s tím souvisejícím nebezpečím, je nutno
se před odevzdáním zařízení do recyklace postarat o to, aby se nedalo znovu
uvést do provozu. Proto je třeba odpojit zařízení ze sítě a odřezat napájecí kabel.

POKYN!
Při recyklaci zařízení je nutno postupovat
v souladu s příslušnými státními nebo
regionálními předpisy.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Německo
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Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

