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Úvod
Tato varná deska byla navržena pro skutečné milovníky vaření. Vaření 
na indukční varné desce má řadu výhod. Je snadné, protože varná 
deska reaguje rychle a lze ji také nastavit na velmi nízkou úroveň 
výkonu. Protože může být zároveň nastavena na vysokou úroveň 
výkonu, může velmi rychle přivést potraviny k varu. Díky dostatečnému 
prostoru mezi varnými zónami je vaření také pohodlné.

Vaření na indukční varné desce se liší od vaření na tradičním spotřebiči. 
Indukční vaření využívá k výrobě tepla magnetické pole. To znamená, 
že na indukční varné desce nemůžete použít jakékoli nádobí. Kapitola 
týkající se nádobí vám o tomto poskytne více informací.

Pro zajištění optimální bezpečnosti je indukční varná deska opatřena 
několika teplotními ochranami a indikátorem zbytkového tepla, který 
ukazuje, které varné zóny jsou stále horké.

V této příručka je uvedeno, jak indukční varnou desku nejlépe využít. 
Kromě informací o provozu najdete také základní informace, které vám 
mohou být při používání produktu užitečné. Najdete v ní také tabulky 
pro vaření a rady týkající se údržby.

Před použitím spotřebiče si přečtěte 
samostatné bezpečnostní pokyny! 

Než začnete spotřebič používat, pečlivě a úplně přečtěte 
uživatelské pokyny, a pečlivě si je uschovejte pro budoucí použití. 

Příručka slouží také jako referenční materiál pro servisní techniky. Proto 
prosím nalepte identifikační kartu spotřebiče do vyhrazeného místa 
v zadní části příručky. Identifikační karta spotřebiče obsahuje všechny 
informace, které bude servisní technik potřebovat k tomu, aby mohl 
odpovídajícím způsobem reagovat na vaše dotazy.

Užijte si vaše vaření!

VAŠE INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
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VAŠE INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

1. Tlačítko Pauza
2. Indikátor pauzy
3. Indikátor dětské pojistky / úsporného režimu
4. Tlačítko „Klíč“ (funkce dětské pojistky / úsporného režimu)
5. Funkce indukčního menu
6. Posuvné ovládání (12 úrovní)
7. Indikátor úrovně
8. Indikátor funkce „Boost“
9. Tlačítko ubrání času
10. Tlačítko přidání času
11. Časovač/kuchyňská minutka
12. Indikátor „Minuty za tečkou“
13. Tlačítko časovače/kuchyňské minutky
14. Indikátor kuchyňské minutky
15. Indikátor časovače
16. Tlačítko funkce přemostění (propojuje dvě varné zóny, vytváří z nich velkou zónu, kterou lze 

ovládat jedním posuvníkem)
17. Tlačítko zapnutí/vypnutí
18. Tlačítko „Menu“

Ovládací panel
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VAŠE INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Popis
HI1994MF

HI1884M / HI1884MF

421 4

1. Varná zóna Ø 210 / 3,7 kW
2. Varná zóna Ø 180 / 3,0 kW 
3. Varná zóna Ø 260 5,5 kW (dvojité kruhy) 
4. Indukční zón přemostění 180×220 mm 3,7kW (propojitelné zóny)

3 44

4 4
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POUŽITÍ

Použití dotykových tlačítek
Pokud jste zvyklí na jiné ovládání, budete si na ovládání varné 
desky pomocí dotykových tlačítek chvíli zvykat. Nejlepšího výsledku 
dosáhnete přiložením špičky prstu na tlačítka. Nemusíte tvrdě tlačit.

Dotykové senzory byly nastaveny tak, aby reagovaly pouze na tlak 
a velikost špiček prstů. Varnou desku nelze ovládat jinými předměty 
a nebude se například zapínat, pokud přes ní přejde váš domácí 
mazlíček.  

Indukční vaření
Indukční vaření je rychlé
• Zpočátku vás rychlost spotřebiče překvapí. Potraviny a tekutiny 

se velmi rychle vaří zejména při vyšších nastaveních. Důrazně 
doporučujeme nenechávat nádobí bez dozoru, aby se zabránilo 
jeho přetečení nebo vyvaření. 

Výkon bude upraven
• U indukčního vaření se používá pouze ta část zóny, na které stojí 

nádobí. Pokud používáte malé nádobí na velké zóně, výkon se 
přizpůsobí průměru nádobí. Výkon tak bude nižší a bude trvat déle, 
než se jídlo v nádobí začne vařit. 

Poznámka
• Zrnka písku mohou způsobit poškrábání, které nelze odstranit. Na 

varnou plochu proto dávejte pouze nádobí s čistým dnem a při 
přemisťování nádobí vždy zvedejte.

• Varnou desku nepoužívejte jako pracovní stůl.
• Při vaření vždy mějte na nádobí poklici, aby nedošlo ke ztrátě 

energie.

U indukčního vaření 

nedochází k žádným 

tepelným ztrátám a rukojeti 

zůstanou chladné.
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POUŽITÍ

Jak indukce funguje
Ve spotřebiči se vytváří magnetické pole. 
Když na varnou zónu položíte nádobí se železným dnem, indukuje se v 
této spodní části proud. Tento indukovaný proud vytváří ve dně nádobí 
teplo.

Snadné
Elektronické ovládání je přesné a snadno se nastavuje. Na nejnižším 
nastavení můžete například roztavit čokoládu přímo v nádobí nebo vařit 
přísady, které byste normálně připravovali v ohřívací lázni Bain-marie.

Rychlé
Díky vysokému výkonu indukční varné desky je přivedení jídla k varu 
velmi rychlé. Vaření jídla trvá stejně dlouho jako u jiných druhů vaření.

Čištění
Varná deska se snadno čistí. Vzhledem k tomu, že se varné zóny 
nezahřívají na vyšší teplotu než samotné nádobí, rozlité jídlo se nemůže 
připálit.

Bezpečné
Teplo se vytváří v samotném nádobí. Skleněná deska není o nic teplejší 
než nádobí. To znamená, že varná zóna je ve srovnání s keramickou 
varnou deskou nebo plynovým sporákem výrazně chladnější.
Po odstranění nádobí se varná zóna rychle ochladí.

Zvuky při indukčním vaření
Zvuk tikání
Slabý zvuk tikání způsobuje omezovač kapacity v přední a zadní zóně. 
K tikání může dojít také při nižším nastavení.

Nádobí vydává zvuky
Nádobí při vaření může vydávat zvuky. To je způsobeno energií proudící 
z varné desky do nádobí. To je u některého nádobí normální, zejména 
při vysokém nastavení. Nádobí ani varnou desku to nepoškodí.

Cívka (1) ve varné desce 

(2) vytváří magnetické pole 

(3). Umístěním nádobí se 

železným dnem (4) na cívku 

se ve dně nádobí indukuje 

proud.
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Ventilátor vydává zvuky
Spotřebič je opatřen ventilátorem, aby se zvýšila životnost 
elektronických komponentů. Pokud spotřebič používáte intenzivně, 
ventilátor se spustí a můžete slyšet bzučení. Ventilátor může stále 
vydávat zvuk i po vypnutí spotřebiče.

Automatická detekce nádobí
Když je automatická detekce nádobí (APd) aktivní, je slyšet zvuk tikání, i 
když se zóna nepoužívá.

Nádobí
Nádobí pro indukční vaření
Indukční vaření vyžaduje přiměřenou kvalitu nádobí. 

Poznámka
• Nádobí, které bylo použito k vaření na plynovém sporáku, již není 

vhodné pro použití na indukční desce. 
• Používejte pouze nádobí vhodné pro elektrické a indukční vaření, 

které má: 
 ▷ silné dno (minimálně 2,25 mm),
 ▷ ploché dno. 

• Nejlepší je nádobí se značkou kvality „Class Induction“. 

Rada
 Vhodnost vašeho nádobí si můžete sami ověřit pomocí magnetu. 
Nádobí je vhodné, pokud jeho dno přitahuje magnet.

Vhodné Nevhodné
Speciální nádobí z nerezové oceli Kameninové nádobí
Class Induction Nerezová ocel
Plně smaltované nádobí Porcelán
Smaltované litinové nádobí Měď

Plast
Hliník

POUŽITÍ
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POUŽITÍ

Poznámka
Při použití smaltovaného nádobí z tenkého ocelového plechu dbejte 
zvýšené opatrnosti:
• Pokud zapnete varnou desku na vysoké nastavení, když je pánev 

(příliš) suchá, může se smalt odloupnout (smalt se uvolní z oceli).
• Dno nádobí se může zdeformovat – například v důsledku přehřátí 

nebo použití příliš vysokého výkonu.

Poznámka
Nikdy nepoužívejte nádobí se zdeformovaným dnem. Prohnuté nebo 
zaoblené dno může narušovat činnost ochrany proti přehřátí, takže se 
spotřebič příliš zahřívá. Spotřebič pak může být velmi horký, což může 
způsobit prasknutí skleněné desky a roztavení dna nádobí. Škody 
způsobené použitím nevhodného nádobí nebo vyvařením nejsou kryty 
zárukou.

Minimální průměr nádobí 
 Minimální průměr dna nádobí je 12 cm (16 cm u funkce indukční 
zóny přemostění). Nejlepších výsledků dosáhnete použitím nádobí se 
stejným průměrem jako má zóna. Pokud je nádobí příliš malé, zóna 
nebude fungovat.

Tlakové hrnce 
 Indukční vaření je velmi vhodné pro vaření v tlakových hrncích.
Varná zóna reaguje velmi rychle, a proto je tlakový hrnec rychle 
natlakován. Jakmile varnou zónu vypnete, proces vaření se okamžitě 
zastaví.
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Zapnutí a nastavení úrovně
1. Stiskněte tlačítko „Klíč“.

Zazní jeden zvukový signál.
2. Umístěte nádobí doprostřed varné zóny.

Funkce APd zaznamená nádobí a na displeji bude blikat „-“. Pokud 
neuděláte nic jiného, varná zóna se po 10 sekundách automaticky 
vypne.

3. Posunutím prstu přes posuvné ovládání (ve směru hodinových 
ručiček) nebo klepnutím prstu na posuvném ovládání proveďte 
požadované nastavení. Varná zóna se spustí automaticky na úrovni, 
která byla nastavena. 

4. Posunutím prstu po posuvném ovládání nebo klepnutím na posuvné 
ovládání nastavte vyšší nebo nižší výkon. Varné zóny mají 12 úrovní. 
Kromě toho je u indukčních zón k dispozici také úroveň „Boost“.

Nezapomeňte!
Pokud je funkce APd vypnutá, aktivujte varnou zónu pomocí tlačítka 
zapnutí/vypnutí.

Automatická detekce nádobí (APd) 
Pokud je varná deska zapnutá a umístíte nádobí do neaktivní varné 
zóny, rozsvítí se příslušné ovládací prvky, které lze okamžitě použít (bez 
použití tlačítka zapnutí/vypnutí). Pokud varná zóna není do 10 sekund 
zapnutá, znovu se vypne . Varnou zónu lze znovu aktivovat odstraněním 
nádobí a jeho vrácení zpět na varnou zónu nebo pomocí tlačítka 
zapnutí/vypnutí.

Zapnutí a vypnutí funkce APd
Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní, ale lze ji také zrušit.
Tuto funkci zrušíte vypnutím varné desky. Poté v úsporném režimu 
stiskněte na 5 sekund tlačítko „Pauza“ (1). Na displeji se zobrazí „APd 
OFF“. Opakováním tohoto procesu lze funkci znovu aktivovat a na 
displeji se zobrazí „APd On“.

Detekce nádobí
Pokud varná deska po nastavení varného výkonu nádobí (obsahující 
železo) nedetekuje, displej bude blikat a varná oblast zůstane studená. 
Pokud do jedné minuty neumístíte žádné nádobí (obsahující železo), 
varná zóna se automaticky vypne.

PROVOZ

F00002557 - LED Screen ATAG TC (700002940000)
24-08-09 IH



CS 12

Indikátor zbytkového tepla 
Po použití může varná zóna zůstat ještě chvíli horká. Dokud je varná 
zóna stále horká, na displeji bude zobrazeno „H“.

Boost
Funkci „Boost“ můžete použít pro krátkodobé vaření na nejvyšší úrovni 
výkonu (max. 10 minut). Po maximální době funkce „Boost“ se výkon 
sníží na úroveň 12.

Zapnutí funkce „Boost“
1. Dejte nádobí na varnou zónu a zapněte ji.
2.  Dvakrát klepněte prstem na konec posuvného ovládání a nastavte 

úroveň „Boost“.
Na displeji se zobrazí úroveň 12 a „Boost“. 

Vypnutí funkce „Boost“
Funkce „Boost“ byla zapnuta, na displeji se zobrazuje úroveň 12 a 
„Boost“.
1. Klepněte prstem na jakoukoli část posuvníku.

Na displeji uvidíte nižší úroveň. 
nebo:
2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí varné zóny, kterou chcete 

vypnout.
Uslyšíte zvukový signál a na displeji již nebude zobrazena úroveň. 
Varná zóna byla zcela vypnuta.

Rozdělení výkonu varných zón 
• V závislosti na typu sporáku se mohou varné zóny navzájem 

ovlivňovat.  Pokud je několik těchto varných zón zapnuto současně, 
automaticky je mezi nimi sdílen výkon. 

• Pokud je během nastavování dosaženo maximálního výkonu 
kombinace úrovní vaření, jedna nebo více zón se automaticky sníží 
na nejvyšší nastavení, které je v daném okamžiku možné. To je 
indikováno blikáním příslušného ovládacího prvku. Přednost má 
varná zóna, která byla nastavena jako poslední.

F00002557 - LED Screen ATAG TC (700002940000)
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PROVOZ

Přemostění indukce (modely „SV“ a „SVI“)
Přemostěním indukčních zón mohou být zóny navzájem propojeny. Tím 
se vytvoří jedna velká zóna, kterou lze použít například pro grilovací 
desku ASKO, ASKO teppanyaki, velkou oválnou pánev nebo různé 
pánve, a to se stejným výkonem.
• Pokud jsou indukční zóny přemostěné, nelze je nastavit na „Boost“ 

a nelze použít funkce menu.
• Použijte oválné nebo jiné nádobí, které pokrývá alespoň jednu z 

prostředních indukčních zón přemostění.

Zapnutí funkce přemostění
1. Umístěte velké nádobí na obě varné zóny tak, aby byly obě dobře 

zakryté.
2. Zapněte přední varnou zónu. 
3. Pro nastavení stavu „přemostění“ stiskněte na dvě sekundy tlačítko 

funkce přemostění předního posuvného ovládání.
Na displeji zadní zóny se zobrazí „BR“. Zadní zónu pak nelze použít.

4. Posunutím prstu přes přední posuvné ovládání (ve směru 
hodinových ručiček) nebo klepnutím prstu na posuvném ovládání 
proveďte požadované nastavení. Obě zóny jsou vyhřívány 
nastavenou úrovní.

Vypnutí funkce přemostění
1. Pro vypnutí stavu „přemostění“ stiskněte na dvě sekundy tlačítko 

funkce přemostění předního posuvného ovládání.
Funkce přemostění je vypnutá, zadní displej zhasne a na předním 
displeji se úroveň zobrazí 1.

nebo:
2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí přední varné zóny. Tím vypnete 

obě varné zóny.
Uslyšíte zvukový signál a na displeji již nebude zobrazena úroveň.
Varná zóna byla zcela vypnuta.

Vypnutí
Vypnutí jedné varné zóny
Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí varné zóny, kterou chcete vypnout.
Uslyšíte jedno pípnutí a posuvník se vypne. 
•  Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty tímto způsobem, varná 

deska bude automaticky v pohotovostním režimu (viz také kapitola 
„Pohotovostní režim“).
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Vypnutí všech varných zón
Pro současné vypnutí všech varných zón stiskněte tlačítko „Klíč“.
Ozve se jedno pípnutí. Červený indikátor dětské pojistky vedle tlačítka 
bude velmi pomalu blikat. 
• Indukční varná deska je nyní v úsporném režimu (viz také kapitola 

„Úsporný režim“).

Pohotovostní režim 
V pohotovostním režimu je indukční varná deska vypnutá. Do 
pohotovostního režimu můžete přejít z úsporného režimu nebo 
vypnutím všech samostatných varných zón.
V pohotovostním režimu můžete přímo zahájit vaření stisknutím tlačítka 
zapnutí tlačítka zapnutí/vypnutí příslušné varné zóny. 

Přepnutí varné desky z úsporného režimu do pohotovostního 
režimu
Červený indikátor vedle tlačítka „Klíč“ pomalu bliká. 
• Krátkým stisknutím tlačítka „Klíč“ přepnete do pohotovostního 

režimu.
Zazní jeden zvukový signál. Žádné kontrolky na varné desce nesvítí, 
svítit může pouze indikátor zbytkového tepla „H“.

Úsporný režim 
V úsporném režimu je varná deska vypnutá a spotřebovává co nejméně 
elektřiny. 
Varnou desku lze také přepnout do úsporného režimu z pohotovostního 
režimu a když jsou varné zóny stále aktivní.

Věděli jste, že
Varná deska spotřebuje v úsporném režimu méně než 0,5 W. 
To je dokonce méně než v pohotovostním režimu varné desky.

Přepnutí varné desky do úsporného režimu
• Stiskněte tlačítko „Klíč“.

Ozve se jedno pípnutí. Úsporný režim je aktivní, když červený 
indikátor vedle tlačítka „Klíč“ pomalu bliká.

Z úporného režimu nemůžete začít okamžitě vařit.
Aby to bylo možné, je třeba nejdříve přepnout varnou desku do 
pohotovostního režimu.

F00002557 - LED Screen ATAG TC (700002940000)
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Věděli jste, že
Po 30 minutách v pohotovostním režimu se varná deska automaticky 
přepne do úsporného režimu, aby se zabránilo zbytečné spotřebě 
elektřiny.

Dětská pojistka
Vaše indukční varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která vám 
umožní spotřebič uzamknout. Zabraňuje se tak neúmyslnému zapnutí 
varných zón. 

Aktivace dětské pojistky
• Stiskněte na dvě sekundy tlačítko „Klíč“.

Ozvou se dvě pípnutí. Žádné tlačítko nyní není aktivní, aktivní je 
pouze tlačítko „Klíč“. Varná deska se nejprve přepne do úsporného 
režimu a poté do režimu dětské pojistky. Červený indikátor 
nepřerušovaně svítí.

• Dalším stisknutím tlačítka dětské pojistky na 2 sekundy se dětská 
pojistka varné desky zruší.
Ozve se jedno pípnutí. Varná deska je nyní v pohotovostním režimu. 
Červený indikátor vedle tlačítka „Klíč“ nesvítí.

Rada
Před čištěním varnou desku přepněte do režimu dětské pojistky, aby 
nedošlo k jejímu náhodnému zapnutí.

Věděli jste, že
Když je varná deska v režimu dětské pojistky, spotřebovává stejně málo 
elektřiny, jako když je v úsporném režimu.

Pauza
Pomocí této funkce pauzy můžete celou varnou desku nastavit tak, 
aby během vaření udělala 5minutovou pauzu. Napájení varné zóny se 
zastaví, aniž by došlo ke ztrátě nastavení. Nezapomeňte však, že varná 
zóna zůstane chvíli horká. Proto doporučujeme, abyste z varné zóny 
odstranili choulostivá jídla. 

Přepnutí varné desky do režimu pauzy
• Jednou stiskněte tlačítko pauzy.

Zazní dvojitý zvukový signál, varné zóny se přepnou na nižší stupeň 
a vedle tlačítka pauzy začne blikat červený indikátor.

F00002557 - LED Screen ATAG TC (700002940000)
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 ▷ Jakékoli nastavení časovače/kuchyňské minutky se ukončí.
 ▷ Všechny aktivní varné zóny se přepnou na úroveň 1 nebo 2.
 ▷ Žádné tlačítko nyní není aktivní, aktivní je pouze tlačítko „Klíč“ 

a pauza. Aktivní zůstává i tlačítko zapnutí/vypnutí jednotlivých 
varných zón, reagují však se zpožděním dvou sekund, abyste 
mohli vyčistit ovládací panel. 

 ▷ Pokud do 5 minut znovu stisknete tlačítko pauzy, obnoví se 
proces pozastaveného vaření.
Zazní dvojitý zvukový signál a varná deska obnoví úroveň, která 
byla nastavena před pauzou.

• Pokud do 5 minut nepodniknete žádné další kroky:
Všechny aktivity varné zóny se automaticky vypnou. Poté bude 
tlačítko pauzy blikat po dobu 25 minut, čímž bude udávat, že vaření 
bylo ukončeno režimem pauzy. Varná deska se po 25 minutách 
automaticky přepne z režimu pauzy do úsporného režimu.

Rozpoznání režimu 

Pohotovostní režim Nesvítí žádný indikátor.

Úsporný režim Červený indikátor vedle tlačítka „Klíč“ 
pomalu bliká.

Režim dětské pojistky Červený indikátor vedle tlačítka „Klíč“ 
nepřerušovaně svítí.

Režim pauzy
Červený indikátor vedle tlačítka dětské 
pojistky bliká.

Časovač/kuchyňská minutka 
Tlačítko časovače/kuchyňské minutky každé varné zóny má dvě 
funkce:
Funkce časovače Funkce kuchyňské minutky

Tato funkce je označena červenou 
malou šipkou směřující nahoru.

Tato funkce je označena červenou 
malou šipkou směřující dolů. 

 Přidání času ve funkci časovače.  Ubrání času ve funkci kuchyňské 
minutky. 

Časovač nelze propojit s varnou 
zónou.

Kuchyňskou minutku lze propojit 
s varnou zónou. To znamená, že 
po uplynutí nastaveného času se 
varná zóna vypne.

PROVOZ
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Funkce časovače Funkce kuchyňské minutky

Pokud stisknete tlačítko 
časovače/kuchyňské minutky 
a neuděláte nic jiného,funkce 
časovače se po 3 sekundách 
zapne automaticky.

Funkci kuchyňské minutky lze 
získat pomocí funkce časovače 
stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

Poznámka
•  Na jednu varnou zónu je k dispozici jeden časovač/kuchyňská 

minutka. 
•  Funkci časovače/kuchyňské minutky lze použít také bez aktivace 

doprovodné varné zóny.

Zapnutí časovače
• Jednou stiskněte tlačítko časovače/kuchyňské minutky.

Rozsvítí se displej časovače a uvidíte blikat tři nuly. Pod displejem se 
rozsvítí „+“ a „-“.

• Pokud nenastavíte pomocí tlačítek „+“ a „-“ žádný čas, časovač se 
po 3 sekundách spustí automaticky. Časovač lze nastavit až na  
9 hodin a 59 minut.
Rozsvítí se červená šipka směřující nahoru a čas se prodlouží.

• Dalším stisknutím tlačítka časovače/kuchyňské minutky funkci 
vypnete.

Zapnutí kuchyňské minutky
• Jednou stiskněte tlačítko časovače/kuchyňské minutky varné zóny. 
• Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepnete z funkce časovače na 

funkci kuchyňské minutky. Poté můžete tlačítkem „+“ nastavit 
požadovanou dobu vaření. Poté můžete nastavený čas změnit 
pomocí tlačítka „-“.
Rozsvítí se červená šipka směřující nahoru. Začne odpočítávání 
času.

• Dalším stisknutím tlačítka časovače/kuchyňské minutky funkci 
vypnete.

Poznámka
• Pokud je zapnuta doprovodná varná zóna, je kuchyňská minutka 

propojena s varnou zónou. 
• Pokud je kuchyňská minutka propojena s varnou zónou, varná zóna 

se po uplynutí nastaveného času vypne.

PROVOZ
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Alarm kuchyňské minutky bude čtvrt hodiny pípat a postupně se 
ztišovat, současně bude blikat „0.00“ a šipka směřující nahoru. 
Dalším stisknutím tlačítka časovače/kuchyňské minutky nebo 
sundáním nádobí z varné zóny alarm kuchyňské minutky vypnete.

Nastavení doby vaření
• Zapněte kuchyňskou minutku.

Tlačítko Kroky x na stisknutí 
tlačítka

Doba trvání

+ x = 1 minuta 0:00 až...

- x = 10 sekund 5:00–0:00

- x = 30 sekund 9:00–5:00

- x = 1 minuta ... do 9:00

Po 9 minutách a 0 sekundách („9.00“) se nad displejem zobrazí slovo 
„.min“ a za tečku budou přidány minuty.

Rada
Stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“ můžete požadovanou 
dobu vaření nastavit rychleji.

Zapnutí a vypnutí zvukového signálu
• Stiskněte současně tlačítko menu a tlačítko časovače/kuchyňské 

minutky, dokud neuslyšíte zvukový signál.
Zvukový signál je nyní pro všechna tlačítka vypnutý kromě tlačítka 
pauzy a dětské pojistky. Poznámka: alarm kuchyňské minutky a 
pípnutí u chybových zpráv nelze vypnout.

• Stejnou kombinací tlačítek zvukový signál opět zapnete.

PROVOZ
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Automatické programy vaření
Vaše varná deska nabízí 6 automatických programů vaření. Pomocí 
funkce kuchyňské minutky můžete nastavit libovolný čas ukončení 
automatického programu vaření (viz strana 20).
Programy vaření vycházejí z běžného množství. Vzhledem k mnoha 
možnostem, které můžete použít a upravit si jídlo podle své chuti, jsou 
tabulky míněny pouze jako vodítko.

Nastavení automatického programu
Varná zóna je zapnutá.
• Stiskněte tlačítko menu.

Rozsvítí se řada šesti ikon, z nichž jedna bude jasnější než ostatní. 
• Opětovným stisknutím tlačítka menu nebo stisknutím a podržením 

tlačítka menu přejdete na další funkce menu.
Zvolený program vaření se automaticky spustí po 3 sekundách. Na 
displeji se zobrazí „A“ jako „automatické“.

Pokud je spuštěný automatický varný program, můžete se vrátit zpět k 
manuálnímu vaření klepnutím prstu na posuvné ovládání:

Poznámka!
Pokud jsou zóny přemostěné, programy vaření nefungují.

F00002557 - LED Screen ATAG TC (700002940000)
24-08-09 IH
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 Funkce přivedení k varu*/**
Tato funkce přivede obsah nádobí k varu (100 °C) a udržuje jej vroucí. 
Pokud se obsah vaří nebo je přidáváno jídlo, ozve se pípnutí. Tato 
funkce funguje, pouze pokud na nádobí není poklice.

Jídlo Počet 

osob

Množství Nádobí Zóna Naplnit nádobí na: 

(zahájit vaření)

Vařené 

brambory

1–3 200–500 g Hrnec (Ø 200) Ø 145 1,0 l vč. brambor
3–5 500–800 g Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l vč. brambor
3–5 500–800 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l vč. brambor
6–8 1000–1400 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario 2,5 l vč. brambor
9–15 1500–2200 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 3,5 l vč. brambor
9–15 1500–2200 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 dvojité 3,5 l vč. brambor

Vařená (tvrdá) 
zelenina

1–3 150–250 g Hrnec (Ø 200) Ø 145 1,0 l vč. zeleniny
3–4 300–500 g Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l vč. zeleniny
3–4 300–500 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l vč. zeleniny
4–6 500–750 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario 2,5 l vč. zeleniny
6–8 750–900 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 3,5 l vč. zeleniny
6–8 750–900 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 dvojité 3,5 l vč. zeleniny

Vejce
2–6 2–6 vajec Hrnec (Ø 200) Ø 145 1,0 l vč. vajec
8–12 8–12 vajec Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l vč. vajec

Rýže

1 100 g Hrnec (Ø 200) Ø 145 1,0 l pouze voda1)

2–4 200–400 g Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l pouze voda1)

2–4 200–400 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,5 l pouze voda1)

4–5 400–500 g Vysoké nádobí (Ø 240) Ø 210/Vario 2,0 l pouze voda1)

Těstoviny

1–2 100–200 g Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180 1,0 l pouze voda1)

2–3 200–300 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario 2,0 l pouze voda1)

4–6 400–600 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 3,0 l pouze voda1)

4–6 400–600 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 dvojité 3,5 l pouze voda1)

1) Po pípnutí je možné přidat rýži nebo těstoviny.

*   Tato funkce nejlépe funguje s pánvemi doporučenými společností 
ASKO (viz ww.asko.com).

**  Tyto funkce menu fungují nejlépe, pokud jsou spuštěny na začátku 
vaření.

PROVOZ
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Funkce slabého varu* 
Teplota jídla se neustále udržuje v blízkosti bodu varu (90–95 °C). 
Funkci slabého varu lze nejlépe použít, když je na nádobí poklice. 
Hustší jídla je třeba každých 15 minut promíchat. Maximální doba 
slabého varu je 8 hodin, pokud nebyla pomocí časovače nastavena 
kratší doba.

Jídlo Množství +/- Nádobí Zóna

Omáčka nebo 

polévka

1 l Nízké nádobí (Ø 200) Ø 145

1 l Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180

1,5 l Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 180

1 l Nízké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario

1,5 l Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario

2,5 l Velké nádobí (Ø 240) Ø 260

2,5 l Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 dvojité

Funkce pro udržování ohřátého jídla* 
Teplota jídla se automaticky udržuje na konstantní teplotě 70–75 °C. 
Funkci pro udržování ohřátého jídla lze nejlépe použít, když je na 
nádobí poklice. Větší množství a hustší jídla je třeba občas promíchat. 
Maximální doba pro udržování ohřátého jídla je 8 hodin, pokud nebyla 
pomocí časovače nastavena kratší doba.

Jídlo Počet 

osob

Množství +/- Nádobí Zóna

Všechna jídla

1 1000 g Hrnec (Ø 200) Ø 145

2–3 1500 g Nízké nádobí (Ø 200) Ø 180

4 2000 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 180

4 2000 g Vysoké nádobí (Ø 200) Ø 210/Vario

8 4000 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260

8 4000 g Velké nádobí (Ø 240) Ø 260 dvojité

*   Tato funkce nejlépe funguje s pánvemi doporučenými společností 
ASKO (viz ww.asko.com).

PROVOZ
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Funkce Wok*/** 
Nastavení „wok“ zajišťuje optimální teplotu, jak pro olej, tak pro pánev 
wok. Pípnutí vás upozorní na to, že pánev dosáhla požadovanou 
teplotu, lze do ní nalít olej a potom připravované jídlo.

Jídlo Počet 

osob

Maximální množství 

masa nebo ryb/

zeleniny

Nádobí Zóna

Maso, ryby, 

zelenina

1–2 300 g / 300 g Pánev wok Ø 145

1–2 300 g / 300 g Pánev wok Ø 180

3–4 600 g / 600 g Pánev wok Ø 210/Vario

3–4 600 g / 600 g Pánev wok Ø 260

1–2 300 g / 300 g Pánev wok Ø 260 dvojité

Funkce pečení*/** 
Nastavení pečení zajišťuje optimální teplotu pro pečení.
Pípnutí vás upozorní na to, že pánev dosáhla požadovanou teplotu. Lze 
do ní přidat olej nebo máslo a potom připravované jídlo.

Jídlo Počet 

osob

Množství Nádobí Zóna

Maso, ryby

1–2 150–200 g Pánev na smažení Ø 145

2–3 200–400 g Pánev na smažení Ø 180

4–5 400–500 g Pánev na smažení Ø 210/Vario

5–6 500–600 g Pánev na smažení Ø 260

5–6 500–600 g Pánev na smažení Ø 260 dvojité

*   Tato funkce nejlépe funguje s pánvemi doporučenými společností 
ASKO (viz ww.asko.com).

**  Tyto funkce menu fungují nejlépe, pokud jsou spuštěny na začátku 
vaření.

PROVOZ
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Funkce grilování*/** 
Toto nastavení nabízí optimální teplotu pro grilování. Když pánev 
dosáhne požadovanou teplotu, ozve se pípnutí.

Jídlo Počet 

osob

Množství Nádobí Zóna

Maso, ryby, 

zelenina

1–2 100–200 g Grilovací pánev/deska Ø 145

2–3 200–300 g Grilovací pánev/deska Ø 180

3–4 300–400 g Grilovací pánev/deska Ø 210/Vario

4–6 400–600 g Grilovací pánev/deska Ø 260

4–6 400–600 g Grilovací pánev/deska Ø 260 dvojité

Zdravé vaření 
Bod zakouření různých druhů oleje
Bod zakouření jednotlivých druhů oleje. Společnost ASKO doporučuje 
zvolit olej na základě teploty pečení, abyste mohli péct zdravě. Každý 
druh oleje má jiný bod vzplanutí, při kterém se uvolňují toxické plyny. V 
následující tabulce jsou uvedeny body vzplanutí různých druhů oleje.

Olej Bod zakouření °C
Extra panenský olivový olej 160 °C
Máslo 177 °C
Kokosový olej 177 °C
Řepkový olej 204 °C
Panenský olivový olej 216 °C
Slunečnicový olej 227 °C
Kukuřičný olej 232 °C
Podzemnicový olej 232 °C
Olivový olej 242 °C
Rýžový olej 255 °C

*   Tato funkce nejlépe funguje s pánvemi doporučenými společností 
ASKO (viz ww.asko.com).

**  Tyto funkce menu fungují nejlépe, pokud jsou spuštěny na začátku 
vaření.

PROVOZ
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PROVOZ

Úrovně vaření
Vzhledem k tomu, že nastavení závisí na množství a složení obsahu jídla 
a nádobí, je níže uvedená tabulka určena pouze jako vodítko.

Použijte úroveň „boost“ a úroveň 11 a 12 pro:
• rychlé přivedení jídla nebo tekutin k varu,
• „zatažení“ listové zeleniny,
• rozehřátí oleje a tuku,
• natlakování tlakového hrnce,
• pánev wok.

Pomocí úrovně 9 a 10 můžete:
• prudce opéct maso,
• připravovat ryby, 
• připravovat omelety,
• smažit vařené brambory,
• smažit jídlo.

Pomocí úrovně 7 a 8 můžete:
• smažit silné palačinky,
• smažit silné plátky obalovaného masa,
• smažit slaninu (tuk),
• vařit syrové brambory,
• připravovat francouzský toast,
• smažit obalované ryby,
• vařit těstoviny,
• smažit tenké plátky obalovaného masa,
• smažit tenké plátky masa.

Pomocí úrovně 4–6 můžete:
• dokončit vaření velkého množství,
• rozmrazit tvrdou zeleninu,
• smažit silné plátky obalovaného masa.
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Pomocí úrovně 1–3 můžete:
• dusit vývar,
• dusit maso,
• dusit zeleninu,
• rozehřívat čokoládu,
• připravovat ztracená vejce,
• udržovat jídlo ohřáté,
• rozehřívat sýr.

Čištění

Rada
Před zahájením čištění varné desky nastavte dětskou pojistku.

Každodenní čištění
• Pravidelná údržba ihned po použití zabrání tomu, aby mohly 

nečistoty delší dobu působit a způsobit odolné skvrny, které je 
těžké odstranit. K tomu použijte jemný čisticí prostředek.

• Následně varnou desku osušte papírovým ubrouskem nebo suchou 
kuchyňskou utěrkou.

Odolné skvrny na skleněné desce
Skleněnou desku očistěte speciálním čisticím prostředkem na 
keramické sporáky. Nejjednodušší způsob jak odstranit skvrny od vody 
nebo vodního kamene je použití octa.

Odolné skvrny
• Odolné skvrny lze také odstranit jemným čisticím prostředkem, 

například prostředkem na mytí nádobí.
• Skvrny od vody a vodní kámen odstraňte pomocí octa.
• Odstranění stop po kovových předmětech (způsobených 

posouváním nádobí) je často velmi obtížné. Pro tento účel jsou k 
dispozici speciální prostředky.

• Rozlité jídlo odstraňte pomocí škrabky na sklo. Roztavený plast a 
cukr lze také nejlépe odstranit škrabkou na sklo.

Co nikdy nepoužívat
• Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Zanechávají škrábance, ve 

kterých se mohou hromadit nečistoty a vodní kámen. 
• Nikdy nepoužívejte žádné ostré předměty, jako je ocelová vlna nebo 

drátěnky.

ÚDRŽBA
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Obecné
Pokud si všimnete praskliny ve skleněné desce (jakkoli malé), okamžitě 
varnou desku vypněte, odpojte ji, vypněte (automatický) jistič v 
elektroměru nebo v případě trvalého připojení nastavte spínač v 
napájecím kabelu na nulu. Následně se obraťte na servisní oddělení.

Tabulka chyb
Pokud máte pochybnosti o správném fungování spotřebiče, nemusí 
to okamžitě znamenat, že došlo k závadě. Pokuste se problém vyřešit 
sami kontrolou níže uvedených bodů nebo vyhledejte další informace 
na webu „www.asko.com“.

Poznámka
Pokud bliká čtvercový červený indikátor nad tlačítkem pauzy (a neplatí 
žádná z níže uvedených poruch), kontaktujte servisní oddělení.

Příznak Možná příčina Řešení

Při zahájení použití se na 
displeji objeví text.

Jedná se o běžnou situaci. Běžný provoz.

Po vypnutí varné desky bude 
ventilátor ještě několik minut 
v chodu.

Varná deska chladne. Běžný provoz.

Při několika prvních použitích 
varná deska vydává mírný 
zápach.

Nový spotřebič se zahřívá. To je běžné a po několika 
použitích se to ztratí. 
Vyvětrejte kuchyň.

Ve varné desce slyším tikání. Tento zvuk způsobuje 
omezovač kapacity v přední 
a zadní zóně. Při nižším 
nastavení může také dojít ke 
slabému zvuku tikání.

Funkce APd zkontroluje, zda 
je na varné desce nádobí.

Běžný provoz.

Sundejte nádobí nebo 
vypněte funkci APd.

Nádobí při vaření vydává 
zvuky.

To je způsobeno energií 
proudící z varné desky do 
nádobí.

To je u některého nádobí při 
vysokém nastavení normální. 
Nádobí ani varnou desku to 
nepoškodí.

PORUCHY
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Příznak Možná příčina Řešení

Zapnuli jste varnou zónu, ale 
displej stále bliká.

Používané nádobí není 
vhodné pro indukční vaření, 
nebo má průměr menší než 
12 cm.

Použijte vhodné nádobí.

Varná zóna náhle přestala 
fungovat a slyšíte zvukový 
signál.

Uplynul předem nastavený 
čas.

Pomocí tlačítka časovače „-“ 
nebo „-“ vypněte zvukový 
signál.

Varná deska nefunguje a na 
displeji nic není.

Z důvodu vadného 
napájecího kabelu nebo 
chybnému připojení není k 
dispozici napájení.

Zkontrolujte jističe nebo 
elektrický spínač (pokud není 
k dispozici zástrčka).

Ihned po zapnutí varné desky 
vypadnou jističe.

Varná deska byla špatně 
zapojená.

Zkontrolujte elektrické 
připojení.

Na displeji je zobrazeno „BR“ 
a operace nereaguje.

Je zapnutá funkce 
přemostění.

Vypněte funkci přemostění. 

Po zapnutí varné zóny se 
současně zastaví jiná varná 
zóna, která byla použita u 
programu automatického 
vaření.

Toto je bezpečnostní funkce.
Byl překročen maximální 
výkon kombinovaných úrovní 
vaření.

Resetujte automatický 
program vaření a pro druhou 
varnou zónu použijte nižší 
úroveň.

Svítí chybový kód F00 / 
červený indikátor vedle 
tlačítka dětské pojistky a bliká 
indikátor nad tlačítkem pauzy.

Ovládací panel je znečištěný 
nebo je na něm voda.

Vyčistěte ovládací panel.

Chybový kód F0... F6 a FC. Vadný generátor. Obraťte se na
servisní oddělení.

Chybový kód F07. Teplota okolního vzduchu
není vhodná.

Vypněte všechny zdroje tepla 
umístěné v blízkosti varné 
desky.

Svítí chybový kód F8 a F08 
/červený indikátor vedle 
tlačítka dětské pojistky a bliká 
indikátor nad tlačítkem pauzy.

Spotřebič je přehřátý. Nechte jej vychladnout a 
znovu začněte vařit.

Chybový kód F9 nebo 
nepřetržitý zvukový signál.

Příliš vysoké napětí nebo 
špatné zapojení.

Nechte vyměnit zapojení.

PORUCHY
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Příznak Možná příčina Řešení

Svítí chybový kód F99 / 
červený indikátor vedle 
tlačítka dětské pojistky a bliká 
indikátor nad tlačítkem pauzy.

Stiskli jste současně dvě 
nebo více tlačítek.

Nepoužívejte najednou více 
než jedno tlačítko.

Chybový kód FA. Napájecí napětí je příliš nízké. Obraťte se na dodavatele 
elektřiny.

Chybový kód FAN. Špatná cirkulace vzduchu. Ujistěte se, že jsou ventilační 
otvory pod varnou deskou 
otevřené.

Další chybové kódy. Vadný generátor. Obraťte se na servisní 
oddělení.

Varná zóna se automaticky 
nezapíná.

Funkce APd je vypnutá. Zapněte funkci APd.

Při vaření se ozývá tikání. Funkce APd je vypnutá 
(nepřetržitě zjišťuje přítomnost 
nádobí).

Vypněte funkci APd.

PORUCHY
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SERVIS

Další servisní požadavky pro instalaci (zapuštění) varné desky (modely „F“)
• Jakmile je varná deska nainstalována, musí zůstat z důvodu údržby 

zespodu přístupná. 
• Pokud je pod varnou deskou umístěna přihrádka nebo trouba, musí 

být snadno demontovatelné.
• Tyto varné desky jsou vhodné zejména pro instalaci do kamenných 

nebo kachlových pracovních desek.
• Před utěsněním varné desky nahlaste jakékoli poškození, ke 

kterému došlo při přepravě. Jakékoli později nahlášené škody 
budou považovány za výsledek jejich instalace.

• Záruka se nevztahuje na škody způsobené instalací varné desky.
• Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vodou nebo jiné 

poškození pracovní desky, ve které je varná deska instalována.
• Před každým servisním zásahem je třeba odstranit všechny 

vnitřní části skřínky, ve které je varná deska instalována, například 
zásuvky, police, regály a výsuvy.

• Servisní oddělení odpovídá pouze za opravy a servis varné desky. 
Záležitosti týkající se opětovné instalace (zapuštění) varné desky 
byste měli řešit se specialistou na kuchyně.

• Sada použitá k utěsnění okrajů skleněné desky musí být odolná 
vůči teplotám minimálně 160 °C.

• Aby nedošlo k zabarvení přírodního kamene, použijte mezi sklo a 
přírodní kámen speciálně vyvinutý tmel.
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INFORMACE (EU) 66/2014

Informace podle nařízení (EU) 66/2014
Měření podle EN60350-2

Identifikace modelu HI1884M HI1884MF HI1994MF

Typ varné desky Indukční varná deska Indukční varná deska

Počet elektrických varných zón nebo ploch 4 5

Technologie ohřevu Indukční varné zóny 
nebo varné plochy

Indukční varné zóny 
nebo varné plochy

Kruhové varné zóny: průměr užitečné plochy 
na elektricky vyhřívanou varnou zónu v cm

1
18,0

1
21,0

1
26,0 

Spotřeba energie na varnou zónu nebo 
plochu vypočtená na kg  
(Ecelectrickýelectrický sporák) v Wh/kg

179,1 193,6 172,0

Nekruhové varné zóny nebo plochy: délka 
a šířka užitečné plochy na elektricky 
vyhřívanou varnou zónu nebo plochu

2
22,0×19,0 cm

4
22,0×19,0 cm

Spotřeba energie na varnou zónu nebo 
plochu vypočtená na kg  
(Ecelectrickýelectrický sporák) v Wh/kg

188,8 188,8

Spotřeba energie na sporák vypočtená na kg 
(Ecelectrickýelectrický sporák) v Wh/kg

187,6 185,4
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POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace spotřebiče a obalu
Při výrobě tohoto spotřebiče byly použity udržitelné materiály. Na konci 
své životnosti musí být tento spotřebič zlikvidován zodpovědným 
způsobem. Příslušné informace vám mohou poskytnout státní orgány.

Obalový materiál spotřebiče je recyklovatelný. Byly použity následující 
materiály:
• lepenka,
• polyethylenová fólie (PE),
• polystyren bez CFC (tuhá pěna PS).

Tyto materiály byste měli likvidovat odpovědně a v souladu s předpisy.

Pro označení požadavku na tříděný sběr domácích elektrických 
spotřebičů je na produktu použit symbol přeškrtnuté popelnice. To 
znamená, že spotřebič nesmí být na konci své životnosti zlikvidován 
společně s běžným domovním odpadem. Spotřebič musí být předán do 
zvláštního komunálního centra pro tříděný sběr odpadu nebo prodejci, 
který tuto službu poskytuje.
 
Tříděný sběr domácích spotřebičů pomáhá předcházet potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným 
nesprávnou likvidací. Zajišťuje, že materiály, z nichž je spotřebič 
vyrobený, mohly být recyklovány a taky bylo dosaženo významné 
úspory energie a surovin.

Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme, že naše produkty splňují příslušné evropské 
směrnice, rozhodnutí a nařízení, jakož i požadavky uvedené v 
odkazovaných normách.
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Identifikační karta spotřebiče je umístěna na spodní části spotřebiče.

 
Sem umístěte identifikační kartu spotřebiče.

Při kontaktování servisního oddělení mějte k dispozici celé číslo typu.

Adresy a telefonní čísla servisu najdete v záručním listu.


