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 Použití podle určení
e s u dedne t n IPozorně si přečtěte tento návod k použití. 
Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte 
pro pozdější použití nebo pro případného 
dalšího majitele.
Po vybalení všech částí spotřebiče 
je zkontrolujte pro případné vady. 
Nepřipojujte spotřebič k síti, jestliže byl 
při přepravě poškozen.
Umístění zásuvky do spotřebiče smí 
provádět pouze koncesovaný elektrikář. 
Záruka výrobku se nevztahuje 
na neodborné připojení a následné 
poškození spotřebiče.
Spotřebič je určený pouze k použití 
v domácnosti. Používejte spotřebič 
výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. 
Během použití je třeba na spotřebič 
dohlížet, a to i v případě krátkého použití. 
Používejte spotřebič pouze v uzavřených 
prostorách.
Tento spotřebič je určen k použití 
v nejvyšší povolené nadmořské výšce 
2000 m.
Spotřebič nezakrývejte. Obalový materiál 
může způsobit nehody z důvodu přehřátí 
spotřebiče, vznícení nebo roztříštění.
Nepoužívejte ochranu před náhodným 
použitím dětmi, jež není doporučena 
výrobcem varné desky. Tato ochrana 
by mohla způsobit úrazy.
Děti starší 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatkem 
zkušeností nebo vědomostí smí spotřebič 
používat pouze pod dohledem odpovědné 
osoby, anebo pokud byly odpovědnou 
osobou poučeny a pochopily rizika, která 
z použití mohou vyplývat.
Děti si se spotřebičem nebo v jeho blízkosti 
nesmí hrát. Děti starší 8 let mohou 
spotřebič čistit nebo provádět jeho 
obecnou údržbu pouze pod dozorem 
odpovědné osoby.
Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah 
spotřebiče a síťového kabelu.

Použití podle určení    cz

 Důležité bezpečnostní 

no i t amr o f n i y t e f a s t na t r opmI  Varování - Nebezpečí požáru! 
Horký olej a tuk se může snadno vznítit. 
Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez 
dozoru. V případě vzplanutí oleje či tuku 
oheň nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou 
zónu. Uhaste opatrně plameny pomocí 
pokličky, protipožární deky nebo podobného
nástroje.
Varné zóny jsou velmi horké. Nikdy
neumisťujte na varnou desku hořlavé nebo
výbušné předměty. Na varné desce žádné
předměty neskladujte.

■

Spotřebič se velmi zahřívá. Neskladujte
v zásuvkách přímo pod varnou deskou
výbušné předměty nebo spreje.
Varná deska se automaticky vypne a nelze
ji znovu použít. Později se může znovu
samovolně zapnout. Vypněte elektrický jistič
v pojistkové skříni. Kontaktujte zákaznický
servis.

 Varování - Nebezpečí popálení! 

Vypněte elektrický jistič v pojistkové skříni. 
Kontaktujte zákaznický servis.
Varné zóny a jejich okolní oblast (konkrétně 
rám varné desky) se velmi zahřívají. Nikdy se 
rozpálených povrchů nedotýkejte. Udržujte 
děti mimo dosah spotřebiče.) 

Varná zóna se zahřeje, displej však nesvítí. 

 Varování - Nebezpečí úrazu elektrickým

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy 
smějí provádět jen servisní technici vyškolení 
výrobcem. Pokud je spotřebič vadný, odpojte 
jej od hlavního vedení nebo vypněte 
elektrický jistič v pojistkové skříni. 
Kontaktujte zákaznický servis.
Nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo parní 
čističe, mohou vést k úrazu elektrickým 
proudem.
Vadný spotřebič může způsobit úraz 
elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy 
nezapínejte. Odpojte spotřebič od hlavního 
vedení nebo vypněte elektrický jistič 
v pojistkové skříni. Kontaktujte zákaznický 
servis.

proudem! 

■

■

■

pokyny
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 Praskliny ve sklokeramice mohou způsobit 
úraz elektrickým proudem. Odpojte spotřebič 
od hlavního vedení nebo vypněte elektrický 
jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte 
zákaznický servis.

cz    Příčiny poškození

 Varování - Nebezpečí úrazu!   
Jestliže se mezi varnými nádobami a varnou  
zónou nachází tekutina, nádoby mohou 
"vyletět vzhůru". 
Vždy udržujte varné zóny i dna nádob  
suché.

egamad f o s e s uaC

 Příčiny poškození 
Varování!

Drsné povrchy dna varných nádob mohou
sklokeramický povrch poškrábat.
Nenechte z hrnců s vařící se vodou vypařit
všechnu vodu. Mohlo by dojít k poškození.

     Na ovládací panel, na displej ani na rám varné
desky nepokládejte horké pánve.  Mohlo by dojít 
k poškození.
Při upuštění tvrdých nebo ostrých předmětů na
varnou desku může dojít k poškození.
V případě umístění alobalu či plastových nádob
na varnou zónu dojde k jejich roztavení. Ochranné 
fólie používané v troubách nejsou pro varnou 
desku vhodné.

Přehled
V následující tabulce naleznete nejčastější příčiny 
poškození:

Poškození
Skvrny

Příčina 
Připálené jídlo.   

Opatření
Připálené jídlo 
neprodleně odstraňte 
pomocí škrabky na sklo.

Nevhodné 
čisticí 
prostředky.

Používejte pouze čisticí 
prostředky vhodné pro 
sklokeramické povrchy.

Škrábance Sůl, cukr 
a písek. 

Nepoužívejte varnou desku 
jako pracovní plochu nebo 
odkládací plochu.

Drsné povrchy 
a dna varných 
nádob mohou 
sklokeramický 
povrch 
poškrábat. 

Zkontrolujte nádobí.

Zabarvení Nevhodné 
čisticí 
prostředky.

Používejte pouze čisticí 
prostředky vhodné pro 
sklokeramické povrchy.

Oděrky na 
nádobí (např. 
na hliníku).

Při přemisťování hrnců 
a pánví je zdvihejte.

Odlupování     Cukr, potraviny 
s vysokým 
obsahem cukru.

Připálené jídlo 
neprodleně odstraňte 
pomocí škrabky na sklo.

 Ochrana životního 

no i t c e t o r p l a t nemno r i v nEV této kapitole naleznete informace o úspoře 
energie a likvidaci spotřebiče.

Tipy na úsporu energie

Na hrnce vždy pokládejte vhodné poklice. Při
vaření bez použití poklice spotřebujete mnohem
více energie. Skleněná poklice Vám umožní vidět
do hrnce bez nutnosti jejího zdvihnutí.
Používejte hrnce a varné nádoby s rovným dnem.
Nerovná dna způsobí větší spotřebu energie.
Průměr dna hrnce či varné nádoby musí souhlasit
s velikostí varné zóny. Vyšší spotřebu energie
způsobují zejména malé hrnce na větších varných
zónách. Upozornění: výrobci nádobí obvykle
určují velikost nádoby dle průměru vrchní části,
která je obvykle větší než průměr jejího dna.
Pro malé množství potravin používejte menší
hrnce. Větší, ale méně zaplněný hrnec spotřebuje
hodně energie.
Při vaření používejte pouze malé množství vody.
Ušetří se tak energie. Uchováte tak vitamíny
a minerály nacházející se v zelenině.
Vždy používejte pro danou varnou zónu hrnec
s co nejvíce odpovídající velikostí dna.
Ve správnou chvíli zvolte nižší stupeň ohřevu.
Zvolte vhodné nastavení pro přípravu pokrmu.
Při použití příliš  vysokého stupně ohřevu dojde
k plýtvání energie.

       Využijte zbytkového tepla Vaší varné desky.   
     Při delších dobách ohřevu můžete varnou zónu
     5-10 minut před koncem vaření vypnout.

Ekologická likvidace spotřebiče
Likvidujte obalové materiály ekologickým 
způsobem.

Tento spotřebič je označen v souladu  
s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která 
se týká elektrických a elektronických 
spotřebičů (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). Tato směrnice udává 
rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé 
EU.

prostředí
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Kontrolky
Hlavní vypínač

 Ochrana před náhodnou aktivací

Dětská pojistka

Volba varné zóny

1 2 3 4 Rozsah nastavení

Časové funkce

Funkce PowerBoost

Seznámení se se spotřebičem     cz

Seznámení se
se spotřebičem

e c na i l ppa r uo y won k o t gn i t t eGTento návod k použití je určen pro více druhů 
varných desek. Informace o rozměrech a výkonu 
jednotlivých varných desek naleznete v přehledu 
modelů.  Strana 2

Ovládací panel

- Nastavení stupně ohřevu

/ Zbytkové teplo

Funkce PowerBoost

Budík

Ukazatel

Ukazatel zbytkového tepla
Tato varná deska je vybavena dvoufázovým 
ukazatelem zbytkového tepla pro každou varnou 
zónu.
Pokud se na displeji varné desky zobrazí symbol  , 
varná deska je stále horká. Tuto funkci lze využít 
například pro uchování teploty drobného pokrmu 
nebo k rozpuštění čokolády na vaření. Poté, co 
varná zóna více zchladne, na displeji se zobrazí 
symbol  . Dokud se varná zóna dostatečně 
neochladí, ukazatel stále svítí.

 Obsluha spotřebiče
e c na i l ppa eh t gn i t a r epOV této kapitole naleznete pokyny k nastavení 
varných zón. Tabulka ukazuje nastavení ohřevu 
a dobu přípravy různých pokrmů.

Zapnutí a vypnutí varné desky

Hlavní vypínač se používá k zapnutí 
a vypnutí varné desky.

Upozornění
Varná deska se automaticky vypne, pokud jsou
všechny varné zóny vypnuty na více než 20 vteřin.
Zvolené nastavení je uchováno po dobu 4 vteřin
poté, co je varná deska vypnuta. Jestliže ji během 
této doby znovu zapnete, varná deska bude 
pokračovat ve funkci s původním nastavením.

Nastavení varné zóny
Na ovládacím panelu zvolte požadovanou varnou zónu. 
Stupeň ohřevu 1 = nejnižší nastavení
Stupeň ohřevu 9 = nejvyšší nastavení

Upozornění
       Pokud se dotknete n jakého symbolu, zaktivuje se 

příslušná funkce.
       Ovládací plošky udržujte vždy suché. Vlhkost má

negativní vliv na funkci.
       Neposunujte hrnce do blízkosti ukazatele 

a senzoru. 
Může dojít k přehřátí elektroniky.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu . Zazní akustický 
signál. Svítí kontrolka nad hlavním vypína em 
a ukazatele . Varná deska je p ipravená k provozu.

Vypnutí: Držte symbol , dokud kontrolka nad 
hlavním vypína em a ukazatele nezhasnou. Všechny 
varné zóny jsou vypnuté. Ukazatel zbytkového tepla 
svítí dál, dokud nejsou varné zóny dostate ně 
vychladlé.

Každý stupe  oh evu má mezistupe . 
V oblasti nastavování je vyzna ený symbolem .
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Upozornění
 

Doporučení šéfkuchaře

1-1. -
1-2 -

-
-
-

10-20 Min.
20-30 Min.

4.-5.* 20-30 Min.
4-5* 10-15 Min.

3-6 Min.

3-4 8-12 Min.

2-3 15-30 Min.

1.-2. 35-45 Min.
4-5 25-30 Min.
4-5 15-25 Min.
6-7* 6-10Min.
3.-4. 15-60 Min.
2.-3. 10-20 Min.
3.-4. 10-20 Min.
4-5 -

4-5 50-60 Min.
4-5 60-100 Min.
2.-3. 50-60 Min

6-10 Min.

8-12 Min.
8-12 Min.

8-12 Min.
30-40 Min.

10-20 Min

10-30 Min.
8-20 Min.
8-20 Min.

6-7 8-12 Min.

cz    Obsluha spotřebiče

Nastavte stupeň ohřevu
Varná deska musí být zapnuta.

1. 

2. Na ovládacím panelu zvolte požadovaný
stupeň ohřevu.

Změna nastavení stupně ohřevu: 
Na ovládacím panelu zvolte varnou zónu, a poté  
požadovaný stupeň ohřevu.

Vypnutí varné zóny

Naposledy zvolená varná zóna zůstane  
aktivována. Můžete zvolit varnou zónu, aniž byste
ji znovu nastavovali.

V následující tabulce naleznete několik příkladů. 
Doba přípravy pokrmů a stupeň ohřevu se může 
lišit v závislosti na typu, váze a kvalitě dané 
potraviny. Odchylky jsou tedy možné.
Aby se začala vařit tekutina, zvolte stupeň ohřevu 9.
Husté tekutiny občas promíchejte.
Potraviny, jež je třeba prudce opéct nebo potraviny, 
jež se během prvotního smažení hodně vysušují, 
Vám doporučujeme prudce osmahnout v malých 
porcích.
V kapitole Ochrana životního prostředí naleznete 
tipy na úsporu energie při vaření.     Strana 4

Stupeň 
ohřevu doby přípravy 

 v minutách

Nastavení   

Rozehřívání

Čokoládová poleva

Máslo, med, želatina

*
**

Pokračující vaření bez použití poklice
Bez poklice

*** Často obracejte

*
**

Pokračující vaření bez použití poklice
Bez poklice

*** Často obracejte

doby přípravy 
 v minutách

Nastavení   

Ohřev a udržování teploty

Ohřev klobás ve vodě**

Rozmrazování a ohřev

Mražený špenát

Mražený guláš

Eintopf (čočková polévka) 

Mírné vaření

Knedlíky

Ryby

Bílé omáčky, např. bešamel   1-2 

Šlehané omáčky, např. 
francouzská, holandská

Vaření, vaření v páře, dušení

Rýže (s dvakrát větší 
dávkou vody)
Rýžový nákyp

Neoloupané vařené
brambory
Vařené brambory

Těstoviny, nudle

Eintopf, polévky

Zelenina

Mražená zelenina

Vaření v tlakovém hrnci

Dušení

Rolády

Pečeně v hrnci

Guláš

Plátky masa, přírodní nebo 
obalované

Plátky masa, mražené
Kotlety, přírodní nebo 
obalované***

Steak (tloušťka 3 cm)

Hamburgry, karbanátky 
(tloušťka 3 cm)***
Drůbeží prsa (tloušťka  
2 cm)***
Drůbeží prsa mražená***

Ryby a rybí filety, přírodní
Ryby a rybí filety, obalované 
a mražené, např. rybí prsty

*

6-7

5-6

5-6
Ryby a rybí filety, obalované 5-6

6-7

6-7
6-7

4.-5.
7-8

Mléko**

Pro zvolení varné zóny se dotkn te symbolu . 
Na ukazateli stupň  ohřevu svítí , pod 
ukazatelem stupň  ohřevu svítí .

Pomocí symbolu  zvolte varnou zónu. 
V oblasti nastavování nastavte 0. P ibližně po 
10 sekundách se zobrazí ukazatel zbytkového 
tepla.

      Varná zóna se reguluje zapínáním a vypínáním oh evu. 
Také p i použití nejvyššího výkonu se m že 
oh ev zapínat a vypínat.

Stupeň 
ohřevu 

1-2
1.-2.

 3-4

2.-3.
2.-3.

Smažení na malém množství 
oleje**
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 7-8 4-10 Min.
7-8 10-20 Min.

7.-8. 15-20 Min.

6-7 6-10 Min
6-7 Postupně 

smažené
Postupně 
smažené

-

-
-
-
-

4-5 -

Funkce PowerBoost    cz

Krevety, smažené krevety

Restování zeleniny, 
čerstvých hub
Zelenina s masem 
po asijsku

Orestované pokrmy, mražené

Omelety

Palačinky

Stupeň  
ohřevu 

Nastavení 
doby přípravy 
v minutách

Fritování (150-200 g 
na porci v 1-2 l oleje**)

Zelenina, houby, obalované 
nebo v těstíčku
Drobné smažené pokrmy, 
např. vdolky/koblihy plněné 
džemem, smažené ovoce

8-9

7-8
6-7
5-6
5-6

Ryby, obalované nebo  
v těstíčku

Mražené potraviny, např.  
hranolky, kuřecí nugety

Maso, např. kuřecí kousky
Krokety, mražené

* Pokračující vaření bez použití poklice

*** Často obracejte
**  Bez poklice

 Funkce PowerBoost
no i t c nu f t s ooB r ewoPFunkce PowerBoost Vám umožní ohřát velké 
množství vody rychleji než za použití stupně 
ohřevu 9.
Funkci PowerBoost můžeme využít pouze na 
varných zónách s označením boost a symboly  .
Pro použití funkce PowerBoost u varných zón 
s dvěma okruhy je třeba aktivovat druhé vlákno 
okruhu.

Aktivace funkce PowerBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Stiskněte symbol  . Na displeji se rozsvítí

symbol .
Funkce PowerBoost je aktivována.

Deaktivace funkce PowerBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Zvolte pokračující nastavení pro přípravu

pokrmu. Symbol  se vypne.
Funkce PowerBoost je deaktivována.

       Berte prosím na vědomí, že s funkcí PowerBoost
se olej a tuk rychle zahřeje. Varnou desku nikdy
nenechávejte bez dozoru. Přehřátý olej a tuk se
rychle vznítí, viz příslušná kapitola Důležité
bezpečnostní pokyny  Strana 3.

k c o l f oo r pd l i hC

 Dětská pojistka
Dětskou pojistku můžete použít, abyste předešli 

náhodnému zapnutí varné desky dětmi.

Aktivace a deaktivace dětské pojistky
Varná deska musí být vypnuta.

Automatická dětská pojistka
S touto funkcí se dětská pojistka aktivuje 
automaticky po každém vypnutí varné desky.

Aktivace a deaktivace

Informace o aktivaci automatické dětské pojistky  
naleznete v kapitole Základní nastavení    Strana 9.

s no i t po gn i t t e s - em i T

 Časové funkce 
Váš spotřebič disponuje 2 časovými funkcemi:

     Automatické vypnutí varné zóny 
     Budík

Automatické vypnutí varné zóny
Nastavte pro příslušnou varnou zónu dobu přípravy 
pokrmu. Po uplynutí nastaveného času se varná 
zóna automaticky vypne.

Nastavení doby přípravy pokrmu

Upozorně ní
      P okud funkci PowerBoost nevypnete, pak se tato       

    funkce po určité době vypne automaticky. Varná zóna 
    se přepne zpět na stupeň ohřevu 9. 

Zapnutí: cca 4 sekundy se dotýkejte symbolu . 
Po dobu 10 sekund svítí symbol . Varná deska 
je zablokovaná.

Vypnutí: cca 4 sekundy se dotýkejte symbolu . 
Zablokování se zruší.

Varná zóna musí být vybraná a nastavená.

1. Dotkněte se symbolu . Svítí ukazatel  varné
zóny. Na ukazateli časových funkcí svítí .

Volská oka 5-6 3-6 Min.

3.-4.
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2. Během příštích 10 vteřin nastavte na ovládacím
panelu požadovanou dobu přípravy pokrmu.

Začne se odpočítávat doba přípravy pokrmu. 
Pokud jste nastavili dobu přípravy pokrmu pro více 
než jednu varnou zónu, doba přípravy pokrmu pro 
zvolenou varnou zónu se vždy zobrazí na displeji.
Po uplynutí nastaveného času

Změna nebo zrušení nastavení času

Upozornění

Můžete nastavit dobu úpravy pokrmu
až po maximum 99 minut.

Automatický časovač
Tuto funkci můžete přednastavit jako dobu přípravy 
pokrmů pro všechny varné zóny. Pokaždé, když je 
varná zóna zapnuta, začne se odpočítávat 
předvolený čas. Po uplynutí nastaveného času 
se varná zóna automaticky vypne.
Informace o aktivaci automatického časovače
naleznete v kapitole Základní nastavení   S trana 9.

Budík
Dobu kratší 99 minut můžete nastavit pomocí  
budíku. Tato funkce funguje nezávisle na všech  
ostatních možnostech nastavení. 

Po uplynutí nastaveného času

Úprava času

Pomocí symbolu      nastavte budík a resetujte čas.

 Automatické vypnutí
     varné zóny

t uo - t u c y t e f a s c i t amo t uAJestliže je varná zóna zapnuta po dlouhou dobu  
beze změny nastavení, aktivuje se automatické  
časové omezení.

Varná zóna přestane hřát. Na displeji varných zón 
střídavě blikají symboly  a ukazatele zbytkového 
tepla  nebo . Po stisknutí kterékoliv kontrolky 
se displej vypne. Můžete nastavit nové hodnoty.
K aktivaci časového omezení dojde v závislosti 
na zvoleném stupni ohřevu (1 až 10 hodin).

 Ochrana před náhodnou 

no i t c e t o r p ep iWJestliže je varná deska zapnuta, při otírání 
ovládacího panelu může dojít ke změně nastavení.

aktivací

Upozornění: Hlavní vypínač nepodléhá 
ochraně proti náhodné aktivaci. Varná deska 
může být kdykoliv vypnuta.

Po uplynutí času se varná zóna vypne. Zazní akustický 
signál a na ukazateli svítí po dobu 10 sekund . 
Ukazatel  svítí jasn . Dotkn  te se libovolného 
symbolu. Oba ukazatele zhasnou a akustický signál 
utichne.

Zvolte varnou zónu a dotkn te se symbolu . 
Ukazatel  svítí jasn . V oblasti nastavování zm ňte 
dobu trvání nebo ji nastavte na .

Upozornění: Můžete změnit dobu přípravy pokrmu  
pro jednotlivou varnou zónu, nebo můžete vypnout 
automatický časovač pro všechny varné zóny: 
Zvolte varnou zónu a dotkn te se symbolu . 
Požadovaný ukazatel  svítí jasn . V oblasti 
nastavování zm ňte dobu trvání nebo ji nastavte na .

Zapnutí budíku
Budík lze zapnout 2 různými způsoby:

       Při zvolené varné zón  se b hem 10 sekund 2 krát 
dotkn te symbolu .

       Bez zvolené varné zóny se dotkn te symbolu .

Svítí ukazatel .

Nastavení budíku
V oblasti nastavování nastavte požadovaný čas.

Po uplynutí doby uslyšíte akustický signál, na 
ukazateli časových funkcí svítí . Ukazatel  
budíku svítí sv tle. Po 10 sekundách se ukazatel 
vypne.

Zobrazení času
Pomocí symbolu  zvolte budík. 
Po dobu 10 sekund se zobrazí čas.

Aby se tomu zabránilo, je vaše varná deska 
vybavena funkcí ochrany před náhodnou aktivací. 
Dotkn te se symbolu . Zazní signál a svítí 
kontrolka nad symbolem . Ovládací panel se na 
30 sekund zablokuje. Ovládací panel m  žete ut ít, 
aniž by se zm  nilo nastavení.
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 Ukazatel spotřeby 
energie

r o t a c i dn i no i t pmusno c e i g r enETuto funkci můžete použít pro zobrazení celkové 
spotřeby energie mezi zapnutím a vypnutím 
varné desky.
Jakmile se spotřebič vypne, na displeji se po dobu  
10 vteřin zobrazí spotřeba energie v kWh (např.  
1,08 kWh).
Přesnost ukazatele závisí mimo jiné na kvalitě 
napětí Vašeho zdroje elektřiny.

Ukazatel nebyl aktivován. Informace o aktivaci  
tohoto ukazatele naleznete v kapitole Základní  
nastavení    Strana 9.

sgn i t t e s c i s aB

Základní nastavení
 
 

Ukazatel Funkce 

-

*

Doba volby varné zóny
Neomezená: Vždy m žete nastavit naposledy 
zvolenou varnou zónu, aniž byste ji museli znovu 
volit.*
Naposledy zvolenou varnou zónu m žete 
nastavit 10 sekund po zvolení, poté musíte 
varnou zónu před nastavením znovu zvolit.

Resetování na základní nastavení
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cz      

Provedení  

  
  

       

         

gn i nae l C

Varná deska

 

Na levém displeji bliká střídav   a , na 
pravém displeji svítí .
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Označení produktu (č.E) a výrobní číslo
(č. FD)

 
označení 

produktu  
 

 



12

s eh s i d t s eT

 
 

 pro  

 

vařen

 
 

 
 

  

    Předehřátí 
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Ne

Ne

Předehřátí 
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Připojení a nasazení varné desky - obrázek 3 
Před připojením spotřebiče zkontrolujte domovní instalaci.

Spotřebič bez předem namontovaného napájecího vedení: 
připojte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby  
použijte přiložené měděné můstky. Síťový přívod: Typ H05 
VV-F nebo řádově vyšší; podle odpovídajícího proudového 
zatížení určete požadovaný průměr vodičů. Průměr < 1,5 
mm2 není přípustný!
Spotřebič s předem namontovaným 5ti žílovým 
napájecím vedením: 
napájecí vedení smí připojit pouze proškolený servisní 
technik.

m 

  



Symbol   
 BOSCH 
 PKE645FP1E

elektrická 
4 

topná spirála 

V plochy 

 
Ø   
Ø 21  
Ø 18  
Ø   

 
   

  
   
   

   
Ve   



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka
v  za 

jakost zpravidla od ovi.
tato  pravidly. 

k  v .
podnikateli je poskytnuta 24 , jeho 

 ( ,
; v 

v souladu s 

2. Po izovací doklad a záru ní list
 je od

i  a vystave

3. Uplatn ní záruky
z , a to opravou,

-
.

odstranit pouze is
zakoupen -li

 dispozici na www.bosch-home.com/cz.

prodl uje. se  neobnovuje.

 vydat o
o

o

a je-



4. Neoprávn nost reklamace
-

a) v rozporu s 

 apod.) 
);

b) ( prava, ),

c) nese- -
;

d)
-  police apod.) 
-
-
-

apod.)
-

y .

5. Náhradní díly
samo v 6

6. Pozáru ní servis
V

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona
Aqua-Stop

8. Upozorn ní pro prodejce

 doklad (fakturu). 

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
y

o
o.

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod

19
19 17/2003 Sb.,

616/2006 Sb. a 22/2003



BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com



Sklokeramická varná 
doska s ovládaním

PKE645FP1E

[ ]
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Produktinfo

 
:

www.bosch-home.com/sk

no i t c u r t s n I ] ne [

Použitie podľa určenia ...................................

 Dôležité bezpečnostné pokyny ......................

 P ríčiny poškodenia .........................................
Prehľad ....................................................................

 Ochrana životného prostredia ........................
Tipy na úsporu energie ..............................................
Ekologická likvidácia spotrebiča ...............................

  Zoznámenie sa so spotrebičom .....................
Ovládací panel ...........................................................
Ukazovateľ zostatkového tepla .................................

 Obsluha spotrebiča .........................................
Zapnutie a vypnutie varnej dosky ..............................
Nastavenie varnej zóny..............................................
Odporúčania šéfkuchára ...........................................

 Funkcia PowerBoost ........................................
Aktivácia funkcie PowerBoost ....................................
Deaktivácia funkcie PowerBoost

 Časové funkcie ................................................
Automatické vypnutie varnej zóny ............................
Automatický časovač ................................................
Budík ........................................................................

.................................

 Detská poistka ................................................
Aktivácia a deaktivácia detskej poistky ..................... 
Automatická detská poistka ......................................
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7
7
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 Automatické vypnutie varnej zóny...................

 Ochrana pred náhodnou aktiváciou.................

 Ukazovateľ spotreby energie ..........................

 Základné nastavenie ........................................

 Č istenie spotrebiča ........................................
Varná doska.............................................................
Rám varnej dosky ....................................................

 Čo robiť v prípade poruchy? .........................

 Zákaznícký servis ..........................................
Označenie produktu (č.E) a výrobné číslo (č. FD).....

 Skúšobné pokrmy ..........................................

Vykonanie základného nastavenia ...........................
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Zapnutie: Dotknite sa symbolu . Zaznie signál. 
Svieti kontrolka nad hlavným vypínačom a 
ukazovatele . Varný panel je pripravený 
na prevádzku.

Vypnutie: Dotýkajte sa symbolu  dovtedy, kým 
kontrolka nad hlavným vypínačom a ukazovatele 
nezhasnú. Všetky varné zóny sú vypnuté. 
Ukazovateľ zvyškového tepla svieti ďalej, kým 
nie sú varné zóny dostatočne vychladnuté.

Každý stupeň varenia má medzistupeň. 
V oblasti nastavenia je označený symbolom .

Kontrolky
Hlavný vypínač

 Ochrana pred náhodnou aktiváciou

Detská poistka

Voľba varnej zóny

1 2 3 4 Ovládací panel

Časové funkcie

Funkcia PowerBoost

  

e c na i l ppa  r uo y  won k  o t  gn i t t eG

  

-

/

zostatkového
 

zostatkového

 . 

 
 
 

Upozornenia
    Ak sa dotknete nejakého symbolu, príslušná funkcia 

sa aktivuje.
    Ovládacie plochy vždy uchovávajte suché. Vlhkosť 

ovplyvňuje ich funkčnosť.
    Do blízkosti ukazovateľov a senzorov nedávajte 

žiadne hrnce. Elektronika sa môže prehriať.
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1. Na zvolenie varnej zóny sa dotknite symbolu
. Na indikátore stupňa ohrevu svieti  , 

pod indikátorom stupňa ohrevu svieti _ . 

Pomocou symbolu   zvoľte varnú zónu. 

Upozornenie

 
 Varná zóna sa reguluje zapínaním 

a vypínaním ohrevu. Aj pri najvyššom 
výkone sa ohrev môže zapnúť alebo vypnúť.

1-1. -
1-2 -

1-2 -
1.-2. -
3-4 -

2.-3. 10-20 min.
2.-3. 20-30 min.

4.-5.* 20-30 min.
4-5* 10-15 min.
1-2 3-6 min.

3-4 8-12 min.

2-3 15-30 min.

1.-2. 35-45 min.
4-5 25-30 min.
4-5 15-25 min.
6-7* 6-10 min.
3.-4. 15-60 min.
2.-3. 10-20 min.
3.-4. 10-20 min.
4-5 -

4-5 50-60 min.
4-5 60-100 min.
2.-3. 50-60 min

6-7 6-10 min.
6-7 8-12 min.
6-7 8-12 min.
7-8 8-12 min.
4.-5. 30-40 min.

5-6 10-20 min
5-6 10-30 min.
5-6 8-20 min.
6-7 8-20 min.
6-7 8-12 min.

 

  
ohrevu.

Zmena nastavenia stupňa ohrevu:  

 

 
 

 
 

  4
Stupeň
ohrevu

Rozohrevanie

Stupeň 
ohrevu
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Upozornenie
     Ak funkciu PowerBoost nevypnete, po určitom 

čase sa automaticky vypne. Varná zóna sa 
prepne naspäť na stupeň ohrevu 9.

Zapnutie: Symbolu  sa dotýkajte cca 4 
sekundy. Symbol sa rozsvieti na 10 sekúnd. 
Varný panel je zablokovaný.

Vypnutie: Dotýkajte sa symbolu cca 4 
sekundy. Blokovanie je vypnuté.

Nastavenie času prípravy pokrmu
Musí byť zvolená a nastavená varná zóna.

1. Dotknite sa symbolu . Indikátor   varnej zóny
svieti. Na indikátore časových funkcií svieti  .

in Minuten   
7  7-8 4-10 min.

7-8 10-20 min.

7.-8. 15-20 min.

6-7 6-10 min
6-7 Postupne
3.-4. Postupne
5-6 3-6 min.

8-9 -

7-8 -
6-7 -
5-6 -
5-6 -

4-5 -

 

 

Stupeň
ohrevu

no i t c nu f  t s ooB r ewoP

boost .

Aktivacia

 
aktivovaná.

Deaktivácia

  
deaktivovaná.

 3

k c o l  f oo r pd l i hC

Aktivácia a deaktivácia

Aktivácia a deaktivácia

 
  9.

       
      

2
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Po uplynutí nastaveného času sa varná zóna vypne. 
Zaznie signál a na ukazovateli bude 10 sekúnd 
svietiť . Ukazovateľ  svieti jasno. Dotknite sa 
ľubovoľného symbolu. Ukazovatele zhasnú 
a signál stíchne.

Vyberte si varnú zónu a dotknite sa symbolu . 
Ukazovateľ  svieti jasno. V oblasti nastavenia 
zmeňte alebo nastavte čas trvania na .

Vyberte si varnú zónu a dotknite sa symbolu . 
Požadovaný ukazovateľ  svieti jasno. V oblasti 
nastavenia zmeňte alebo nastavte čas trvania na  .

Zapnutie budíka
Budík môžete nastaviť 2 rôznymi spôsobmi:

    Keď je zvolená varná zóna, dotknite sa symbolu   
2-krát v priebehu 10 sekúnd.

    Keď nie je zvolená varná zóna, dotknite sa   
symbolu . 

Ukazovateľ   svieti.

Nastavenie budíka
Požadovaný čas nastavte v oblasti nastavenia.

Po uplynutí nastaveného času
Po uplynutí času zaznie signál. Na ukazovateli 
časových funkcií svieti . Ukazovateľ  pre budík 
jasne svieti. Po 10 sekundách sa ukazovateľ vypne.

Zobrazenie času
Pomocou symbolu  vyberte budík. 
Čas sa zobrazí na 10 sekúnd.

Úprava času
Pomocou symbolu  vyberte budík a nastavte 
ho nanovo.

Aby sa tomu zabránilo, disponuje varný panel 
funkciou ochrany pred náhodnou aktiváciou. 
Dotknite sa symbolu . Zaznie signál a ukazovateľ 
nad symbolom  svieti. Ovládací panel je na 
30 sekúnd zablokovaný. Ovládací panel môžete 
utrieť bez toho, aby ste zmenili nastavenia.

2   
na     

 

 
     varnej zóny

 
 

 
r

: 

 

    9.

 
 

 
 

t uo - t u c  y t e f a s  c i t amo t uA

 
 /

   
     

no i  t c e t o r p ep iW
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Čas výberu varnej zóny
Neobmedzený: Vždy môžete nastaviť naposledy 
zvolenú varnú zónu alebo vybrať nové 
nastavenie.*
Naposledy zvolenú varnú zónu môžete nastaviť 
do 10 sekúnd od jej zvolenia, potom budete 
musieť varnú zónu pred nastavením znova 
vybrať.

 
r o t a c i dn i  no i t pmu s no c  e i g r enE

 
 

 08

 

 
   9

s gn i t t e s  c i s aB

 
.

-

.

Obnovenie základných nastavení
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2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd sa
symbolu   dotýkajte 4 sekundy.

Na ľavom displeji blikajú striedavo symboly  a  , 
na pravom displeji svieti .

3. Symbol  viackrát stláčajte, kým sa neobjaví
požadovaný ukazovateľ.

5.

gn i nae l C

Varná doska
 

 
  

  

 
.

 
 

.

Vykonanie

   

 

Symbolu  sa dotýkajte 4 sekundy. 
Nastavenie je aktivované. 
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Označenie produktu (č. E) a výrobné 
číslo (FD)
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2 3

min. 50

min. 50

min. 20

min. 600

=

=

R 3+2

560+2

490+2

x490°

Ø3

490/500

Ø6

x4 90°



Spotrebič bez vopred namontovaného napájacieho 
vedenia: Pripojte iba podľa schémy pripojenia. V prípade 
potreby použite priložené medené mostíky. Sieťový prívod: 
Typ H05 VV-F alebo rádovo vyšší; podľa zodpovedajúceho 
prúdového zaťaženia určite požadovaný priemer vodičov. 
Priemer <1,5 mm2 nie je prípustný!

Spotrebič s vopred namontovaným 5 žilovým napájacím 
vedením: 
Napájacie vedenie smie pripojiť iba preškolený servisný 
technik.
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Symbol   
BOSCH

 PKE645FP1E 
 elektrická 

 4 

V  kruhových zón alebo plôch na varenie  plochy 
 povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie

zaokrúhlený na   
 Ø   
 Ø 21  

Pravá Ø 18  
Pravá Ø   

V  alebo  na varenie  a 
plochy  ohrievanú alebo 

na varenie  na  
 

    
    

Pravá    
Pravá    

   
 povinných  pre     

 



Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

H

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované 
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane 
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí 
spotřebiče s. r. o.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA






