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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje
Položka číslo 10031663
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie  3500 W
Rozmery (V x Š x H) 8.2 cm x 69.0 cm x 42.0 cm

Bezpečnostné inštrukcie
Dôležité informácie pre pacientov so srdcovým stimulátorom:
Pacient s kardiostimulátorom by mal tento výrobok používať iba pod konzultácii s 
lekárom.

Pre bezpečnosť si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte pokyny. Ponechajte si pokyny 
pre budúce použitie.
• Spotrebič je určený iba na domáce použitie a smie byť inštalovaný a prevádzkovaný iba v 
súlade s touto používateľskou príručkou.
• Nedotýkajte sa indukčnej varnej dosky mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
prúdom.
• Nepripájajte do zásuvky, do ktorej je zapojených niekoľko ďalších spotrebičov.
• Nepoužívajte, ak je zástrčka poškodená alebo sa nedá pevne pripojiť do zásuvky.
• Súčasti spotrebiča nijakým spôsobom neupravujte ani neopravujte.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo vody.
• Nepoužívajte v blízkostí detí a nenechajte deti používať spotrebič bez dozoru
• Neumiestňujte na nestabilné povrchy.
• Nepohybujte s doskou, keď je na nej hrniec alebo panvica.
• Neohrievajte prázdny hrniec ani ho neprehrievajte.
• Na varnú dosku neklaďte kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice, veká, plechovky a 
hliníkové fólie, pretože sa môžu zohriať.
• Spotrebič používajte s dostatočným priestorom. Udržujte prednú stranu a pravú alebo 
ľavú stranu voľnú.
• Neumiestňujte spotrebič na koberec alebo obrus (vinyl) ani na iné ľahko horľavé látky. 
• Neumiestňujte list papiera medzi hrniec alebo panvicu a varnú dosku. Papier sa môže 
spáliť.
• Ak je povrch popraskaný, vypnite zariadenie, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým 
prúdom a potom ho odneste do servisu
• Neblokujte prívod ani vývod vzduchu.
• Nedotýkajte sa hornej dosky po odstránení hrnca alebo panvice, pretože bude stále 
horúca.
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Prístroj neumiestňujte do blízkosti objektov, ktoré sú magneticky ovplyvňované ako sú: 
rádiá, televízory, bankové karty a kazetové pásky.
• Sieťová šnúra môže byť vymenená kvalifikovanými technikmi alebo vyškolenými osobami.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým 
alebo duševným postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod 
dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť.
• Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
• Hliníkové fólie a plastové nádoby nemôžu byť umiestnené na horúcich povrchoch.
• Sklokeramické povrchy sa nesmú používať na odkladanie vecí.
• Pri prevádzke spotrebiča buďte opatrní, pretože náramky, hodinky a podobné predmety, 
ktoré užívateľ nosí, môžu byť horúce, Keď sú v tesnej blízkosti varnej dosky.
• Používajte iba nádoby takého typu a veľkosti ako sú odporúčané v tejto používateľskej 
príručke.
• Po použití vypnite varnú dosku pomocou vypínača. Nespoliehajte sa na detektor.
• Prístroj nevystavujte vode alebo iným kvapalinám.
• Všetky opravy musia vykonávať iba kvalifikovaní technici, osoby vyškolené alebo 
odporúčané výrobcom.
• Dbajte na to, aby v okolí varnej dosky priestory kovové povrchy.
• Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo 
samostatného diaľkového ovládania.
• Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebude hrať.

POZNÁMKA: Keď je hrniec odstránený, indukčná varná doska sa môže ihneď vypnúť. Ak 
zostane varná doska po dokončení varenia zapnutá, automaticky sa vypne po 2 hodinách. 
V Režime Flex Induction, zaznie pípnutie a varná doska sa vypne za 16 sekúnd (30 
sekúnd v ostatných prevádzkových režimoch

Popis výrobku

Ľavá platnička
Režim dvojitej 

varnej platničky

Pravá platnička
Režim dvojitej varnej 
platničky

Časovač  Zóna  Dole     uzamknutie     Hore           Max. Vypnutie/    
zapnutie



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


