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Návod na obsluhu pre indukčný varný panel SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si kúpili indukčný panel značky CANDY. Pred použitím varného panela 
si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre 

budúce použitie.
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Umiestnením označenia CE  na tomto výrobku prehlasujeme na 
svoju zodpovednosť dodržiavanie všetkých európskych bezpečnostných, 
zdravotných a environmentálnych požiadaviek stanovených v právnych 
predpisoch pre tento produkt.
Súčasti tohto spotrebiča sú prípadne v súlade s:
NARIADENÍM (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených 
pre styk s potravinami.

Bezpečnostné pripomienky a údržba:

• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas použitia 
zahrievajú. Nedotýkajte sa ohrevných prvkov.

• Deti do 8 rokov držte mimo dosah spotrebiča, ak nie sú neustále 
pod dozorom.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a 
osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností, ak sú pod 
dozorom a boli poučené o použití spotrebiča a možnom riziku.

• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
 Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez 

dozoru.

• VAROVANIE: Varenie na varnom paneli s tukmi a olejmi bez 
dozoru je nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

• NIKDY sa nepokúšajte uhasiť plameň vodou, vypnite spotrebič 
a potom prekryte plameň pokrievkou alebo protipožiarnou 
prikrývkou.

• VAROVANIE: Hrozí riziko požiaru: neskladujte žiadne predmety na 
varnom paneli.
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• VAROVANIE: Ak je povrch varného panela prasknutý, spotrebič 
vypnite, aby ste zabránili riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

• Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové parné čističe.

• Kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky 
nedávajte na varný panel, pretože sa môžu ohriať.

 Nečistoty z krytu odstráňte pred otvorením.

• Varný panel nechajte pred zatvorením krytu vychladnúť.

• Po použití vypnite varnú zónu a nenechávajte riad na detektore 
riadu.

• Spotrebič nesmiete ovládať pomocou externého časovača alebo 
samostatného diaľkového ovládania.

• Odpájacie zariadenie musí byť včlenené do napájania v súlade s 
platnými predpismi.

• Pokyny uvádzajú typ kábla s ohľadom na teplotu zadnej strany 
spotrebiča.

• Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, 
servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa 
zabránilo možnému nebezpečenstvu.

• UPOZORNENIE: Aby ste zabránili nebezpečenstvu z 
neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič 
nesmiete napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, 
alebo pripájať k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína 
elektrikárskou službou.

 VAROVANIE: Používajte iba kryty pre varné panely navrhnuté 
výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom 
spotrebiča v návode na použitie ako kryty vhodné pre varné 
panely alebo kryty pre varné panely zabudované do spotrebiča. 
Použitie nevhodných ochranných krytov môže spôsobiť nehody.

- Vždy používajte zodpovedajúce nádoby.
- Vždy umiestnite nádobu do stredu použitej varnej zóny.
- Na ovládací panel nič neodkladajte.
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- Nepoužívajte varný panel ako krájaciu plochu.
- Odpájacie zariadenie musí byť včlenené do napájania v súlade s 

platnými predpismi.
- Pokyny uvádzajú typ kábla s ohľadom na teplotu zadnej strany 

spotrebiča.
- Povrch varného panela musí byť pred zatvorením krytu 

vychladnutý.
- UPOZORNENIE: Samotné varenie musí byť pod dozorom. 
 Na krátky proces varenia je potrebné neustále dozerať.

Vážený zákazník,
Chceme Vám poďakovať za to, že ste sa rozhodol pre kúpu indukčného varného panela značky 
CANDY, výrobku, ktorý určite uspokojí vaše potreby na mnoho rokov.
Pred spustením prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a potom si ho 
uschovajte pre ďalšiu potrebu.

Úvod

Indukčný varný panel je schopný splniť väčšinu požiadaviek varenia. S elektromagnetickými 
varnými zónami a mikropočítačovým riadením a mnohými funkciami je ideálnou voľbou dnešnej 
modernej rodiny.

Je vyrobený zo špeciálnych materiálov použitím moderných technológií, vďaka ktorým je varný 
panel Candy výnimočne používateľsky prívetivý, spoľahlivý a bezpečný.

Princíp prevádzky

Indukčný varný panel sa skladá z elektrickej cievky, z feromagnetického jadra a z kontrolného 
systému. Elektrický prúd vytvára okolo cievky silné elektromagnetické pole. Vďaka tomu 
dochádza k vytváraniu série elektromagnetických vĺn, následne premenených na teplo, ktoré 
je skrz varnú zónu odovzdávané na dno varnej nádoby.

kovová nádoba

elektromagnetické pole
sklokeramický panel

indukčná cievka

indukčný prúd
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Bezpečnosť
Tento varný panel bol vyvinutý na domáce 
použitie. 
Spoločnosť CANDY si vyhradzuje právo na 
vykonanie technických úprav, úprav vzhľadu či 
programov, v súvislosti s neustálym technickým 
vývojom.

● Ochrana proti prehriatiu
 Teplota varných zón je kontrolovaná pomocou 

senzora. Ak je zistené prekročenie bezpečnej 
teploty, varná zóna je automaticky vypnutá.

● Signalizácia malých alebo nemagnetických 
predmetov

 Ak je na varný panel položený hrniec s 
priemerom menším ako 80 mm, alebo nejaký 
malý predmet (napr. nôž, vidlička, kľúč), alebo 
nemagnetický predmet, (napr. hliníkový hrniec), 
je automaticky vydávaný zvukový signál približne 
1 minútu, potom je panel automaticky prepnutý 
do pohotovostného režimu.

● Signalizácia zvyškového tepla
 Ak bol varný panel v prevádzke, aj po jej vypnutí 

zostáva zvyškové teplo z varnej zóny. Rozsvieti 
sa kontrolka „H“ varujúca pred dotýkaním sa 
horúceho panela.

● Automatické vypnutie
 Ďalším bezpečnostným prvkom panela je jej 

automatické vypnutie. Automaticky vypne panel 
v prípade, že spotrebič zostane omylom zapnutý. 
Automatické vypnutie varného panel závisí od 
používaného stupňa intenzity a je znázornené v 
nasledujúcej tabuľke:

 

Po odstavení varnej nádoby zo zapnutej 
varnej zóny, prestane zóna okamžite hriať a 
po ukončení zvukového signálu, ktorý trvá 1 
minútu, sa automaticky vypne.

Varovanie: Osoby s kardiostimulátorom môžu 
používať tento spotrebič len po konzultácii so 
svojim lekárom.

Úroveň 
výkonu

1-3
4-6

7-9

Varná zóna sa automaticky 
vypne po uplynutí

8 hodín
4 hodiny

2 hodiny

Inštalácia

1. Podľa rozmerov, ktoré sú uvedené na 
výkrese, vyvŕtajte do pracovnej plochy 
otvory. Okolo otvoru by mal byť zachovaný 
voľný priestor najmenej 50 mm. Pracovná 
plocha musí mať najmenej 30 mm a byť 
vyrobená z teplotne odolného materiálu. 

 Tak ako je znázornené na obrázku (1).

TESNENIE

2. Je potrebné skontrolovať, či je indukčný 
varný panel dobre vetraný a či nie je 
zablokovaný prívod a odvod vzduchu.

 Uistite sa, či je varný panel správne 
nainštalovaný podľa obrázku 2.

 Obrázok (2)

Obrázok (2)

Odvod 
vzduchu

Prívod 
vzduchu

Poznámka: Medzi varným panelom a 
nábytkom, ktorý sa prípadne nachádza nad 
ním, musí byť zachovaný priestor minimálne 
760 mm.

Obrázok (1)



7

S
LO

V
E

N
S

K
Y

3. Po uložení varného panela na zvolené 
miesto je potrebné ju uchytiť k pracovnej 
ploche pomocou štyroch kovových úchytov 
na základni panela. Každý úchyt je možné 
nastaviť podľa hĺbky pracovnej plochy.

Úchyt

Varovania:
(1) Inštaláciu indukčného varného panela 

môže vykonávať len odborne kvalifikovaný 
technik. Nevykonávajte inštaláciu sami.

(2) Indukčný varný panel nesmie byť 
inštalovaný nad chladničkou, umývačkou, 
práčkou alebo sušičkou.

(3) Indukčný varný panel musí byť 
namontovaný takým spôsobom, ktorý zaručí 
optimálny odvod tepla.

(4) Steny aj časti, ktoré sa nachádzajú pod 
indukčným varným panelom, musia byť 
odolné proti teplu.

(5) Vrstva materiálu medzi varným panelom a 
pracovnou plochou a použitá lepiaca hmota 
musia byť odolné proti vysokým teplotám. 
Takto predídete prípadným škodám.

4. Pripojenie elektrického prúdu
Pripojenie k prívodu zdroja elektrického prúdu 
musí byť vykonané odborne kvalifikovaným 
technikom, a to v súlade so všeobecne 
platnými bezpečnostnými predpismi. Spôsoby 
pre pripojenie sú znázornené na obrázku 3.

Napätie

380-415V 3N~

380-415V 3N~

Pripojenie vodiča

Čierny Hnedý          Modrý       Žltý/Zelený

Čierny a Hnedý            Modrý      Žltý/Zelený

Skontrolujte, či je elektrické vedenie vybavené 
uzemňovacím vodičom, v súlade s platnými 
predpismi a normami. Uzemnenie je povinné. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za prípadné škody v prípade, že nie je 
rešpektované toto nariadenie.

V prípade, že je spotrebič priamo pripojený 
k sieti, je potrebné vložiť medzi spotrebič 
napájanie elektrický omnipolárny spínač s 
odstupom medzi kontaktmi najmenej 3 mm. 
Inštalatér musí zaistiť správne vykonanie 
elektrického pripojenia, ktoré bude v súlade s 
bezpečnostnými predpismi.
Napájací kábel nesmie byť stlačený ani 
prehnutý. Kábel musí byť pravidelne 
kontrolovaný a vymenený len príslušne 
kvalifikovanou osobou.

Nákres indukčného varného 
panela

Max. 1500/
2000 W zóna

Max. 1500/
2000 W zóna

Max. 1500/
2000 W zóna

Max. 1500/
2000 W zóna

Sklokeramický 
panel

Ovládací panel

Max. 3000/
3500 W zóna

Schéma ovládacieho panela

1. Ovládače výkonu varných zón 2. Ovládač posilnenia výkonu

3. Ovládač časovača/ovládač 
zablokovania tlačidiel

4. Ovládač flexibilnej oblasti

5. Ovládač funkcie priameho 
varenia

6. Ovládač ZAP./VYP.
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Prevádzka spotrebiča
Dotykové ovládače

• Ovládacie prvky reagujú na dotyk, preto ich 
nemusíte stláčať silou.
• Používajte bruško prsta, nie špičku.
• Po každom zaregistrovaní dotyku budete 
počuť akustický signál.
• Zaistite, aby boli ovládacie prvky vždy čisté, 
suché a že sa na nich nenachádzajú žiadne 
predmety (napr. riad alebo utierky). Aj tenký 
film vody môže sťažiť obsluhu ovládacích 
prvkov.

Spôsob použitia

1. Na tri sekundy sa dotknite ovládača ZAP./
VYP.. Po zapnutí napájania zaznie jedenkrát 
akustický signál a zobrazí sa „-“ alebo „--“ 
čo znamená, že indukčný varný panel je v 
pohotovostnom režime.

2. Postavte vhodnú nádobu na varnú zónu, 
ktorú chcete použiť.

• Uistite sa, či je dno varnej nádoby a varná 
zóna čistá a suchá.

3. Dotknite sa posuvného ovládača voľby 
varnej zóny a indikátor vedľa tlačidla začne 
blikať.

4. Dotykom posuvného ovládača zvoľte 
nastavenie výkonu

• Ak nezvolíte nastavenie výkonu v priebehu 1 
minúty, indukčný varný panel sa automaticky 
vypne. Budete musieť začať opäť od kroku 1.

• Nastavenie výkonu môžete kedykoľvek 
upraviť v priebehu varenia.

zvýšenie 
výkonu

zníženie 
výkonu

Ak na displeji striedavo bliká  spolu s 
nastavením výkonu

Znamená to, že:
• nemáte umiestnenú varnú nádobu na 

správnej varnej zóne alebo,
• vami používaná varná nádoba nie je vhodná 

na indukčné varenie alebo,
• varná nádoba je veľmi malá alebo nie je 

správne umiestnená na varnej zóne.

 Pokiaľ nie je správna varná nádoba na varnej 
zóne, nedôjde k ohrevu.

 Ak nie je umiestnená správna varná nádoba, 
displej automaticky po 2 minútach zhasne.
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Dvojité zóny
V tejto zóne je možné použiť nádoby s priemerom medzi 160 mm a 290 mm, aby bola v zóne 
zaistená väčšia flexibilita.

FLEXIBILNÁ OBLASŤ
• Táto oblasť môže byť kedykoľvek použitá ako jedna zóna alebo ako dve rôzne zóny, podľa 

potreby varenia.
• Voľná plocha je tvorená dvoma nezávislými induktormi, ktoré môžete ovládať samostatne.

Ako veľká zóna
1. Ak chcete aktivovať voľnú plochu ako jednu veľkú zónu, dotknite sa ovládača flexibilnej plochy.

  

2. Pri veľkej zóne odporúčame nasledujúce použitie: Varné nádoby: Nádoby s priemerom 250 
mm alebo 280 mm (môžete použiť štvorcové alebo oválne nádoby).

Neodporúčame vykonávať iné postupy okrem vyššie uvedených troch postupov, pretože inak by 
mohlo dôjsť ku zhoršeniu ohrevu spotrebiča.

Ako dve nezávislé zóny
Ak chcete použiť flexibilnú oblasť ako dve rôzne zóny, môžete mať dve možnosti ohrevu.
(a) Položte nádobu na pravú hornú stranu alebo na pravú dolnú stranu flexibilnej oblasti.

Položte dve nádoby na obidve strany flexibilnej zóny.

Upozornenie: Uistite sa, či je varná nádoba väčšia ako 12 cm.
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Funkcia priameho varenia

Najskôr by ste si mali stiahnuť aplikáciu Simply-Fy a nainštalovať ju do 
svojho prenosného zariadenia. Potom zaregistrujte svoj indukčný varný 
panel.
Podrobnosti nájdete v prílohe.
Pri zapnutá varného panela sa zobrazí „PA“.
Ak chcete zaregistrovať svoj varný panel - postupujte podľa pokynov na 
registráciu v sprievodcovi rýchlym štartom.
Ak nechcete zaregistrovať svoj varný panel - dotknite sa tlačidla Direct_cooK 
(chef) _ na viac ako 2 sekundy.

Spôsob nastavenia

Nastavte parametre funkcie priameho varenia v aplikácii Simply-Fy a odošlite 
príkaz do varného panela.

Ak varný panel prijme príkaz z aplikácie Simply-Fy, zaznie dvojnásobný 
akustický signál a spustí sa blikanie v 1 sekundových intervaloch zapnutia a 
vypnutia.

Ak chcete zastaviť funkciu priameho varenia, nastavte výkon zón na „0“ alebo varný 
panel vypnite.

Použitie funkcie zosilňovača výkonu

Aktivácia funkcie zosilňovača výkonu
Dotknite sa posuvného ovládača varnej zóny

Dotknite sa ovládača zosilňovača výkonu „B“, indikátor zóny 
zobrazí „b.“ a výkon dosiahne maximálnu hodnotu.

Zrušenie funkcie zosilňovača výkonu
Dotknite sa posuvného ovládača varnej zóny, pre ktorú chcete 
zrušiť funkciu zosilňovača výkonu.

Dotykom posuvného ovládača na „ I “ vypnite varnú zónu. 
Uistite sa, či sa na displeji zobrazuje „0“.

• Táto funkcia nedokáže fungovať v každej varnej zóne.
• Varná zóna sa vráti k svojmu pôvodnému nastaveniu po uplynutí 5 minút.
• Ak sa sa pôvodné nastavenie výkonu rovná 0, po uplynutí 5 minút sa vráti na hodnotu 9.
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Režim pozastavenia

• Môžete vypnúť len ohrev, nie celý varný panel.
• Po aktivácii režimu pozastavenia sú všetky ovládače okrem ovládania ZAP./VYP. deaktivované.

Aktivácia režimu pozastavenia

Na krátko stlačte súčasne tlačidlo časovača „—“ a 
časovača „ “.

Všetky indikátory zobrazia „II“

Zatvorenie režimu pozastavenia

Na krátko stlačte súčasne tlačidlo časovača „—“ a časovača „ “.

Keď je varný panel v režime pozastavenia, všetky ovládače okrem ZAP./VYP.  sú deaktivované, indukčný varný panel môžete 
v núdzovej situácii vypnúť pomocou ZAP./VYP. . Varný panel sa vypne po uplynutí 10 minút, ak nevypnete režim pozastavenia.

Zamknutie ovládacích prvkov

• Ovládacie prvky môžete zamknúť, aby ste tak zabránili neúmyselnému použitiu (napríklad aby deti 
omylom nezapli varné zóny).

• Keď sú ovládacie prvky zamknuté, všetky ovládacie prvky s výnimkou ovládača ZAP./VYP. sú vypnuté.

Zamknutie ovládacích prvkov

Na chvíľu stlačte súčasne tlačidlo časovača „—“ a 
časovača „ “.

Indikátor časovača zobazí „Lo“

Odomknutie ovládacích prvkov

Na chvíľu stlačte súčasne tlačidlo časovača „—“ a časovača „ “.

Keď je varný panel v režime pozastavenia, všetky ovládače okrem ZAP./VYP.  sú deaktivované, indukčný varný panel môžete 
ešte stále v núdzovej situácii vypnúť pomocou ZAP./VYP. , ale najskôr musíte varný panel odomknúť. 

Funkcia riadenia výkonu

• Je možné nastaviť maximálnu úroveň výkonu pre indukčný varný panel a voliť rôzne výkonové rozsahy.
• Indukčné varné panely sa môžu automaticky obmedziť, aby pracovali na nižšej úrovni výkonu a nedošlo 

k preťaženiu.

Aktivácia funkcie riadenia výkonu

Zapnite varný panel a následne stlačte súčasne 
ovládač funkcie CHEF a ovládača časovača „ “.

Indikátor časovača zobrazí „P5“, čo predstavuje 
úroveň výkonu 5. Počiatočný režim je nastavený na 
7.0 kW.
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Ak chcete prepnúť na iný výkon

Stlačte + / - časovača. Existuje 5 úrovní výkonu od „P1“ do „P5“. Indikátor 
časovača zobrazí jednu z nich.

„P1“ : Maximálny výkon je 2,5 kW.

„P2“ : Maximálny výkon je 3,5 kW.

„P3“ : Maximálny výkon je 4,5 kW.

„P4“ : Maximálny výkon je 5,5 kW.

„P5“ : Maximálny výkon je 7,0 kW.

Potvrdenie a ukončenie funkcie riadenia výkonu

Stlačte súčasne ovládač funkcie CHEF a ovládača 
časovača „ “ na potvrdenie.

Varný panel sa potom vypne.

Ovládanie časovača

Časovač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi:
• Môžete ho použiť ako minútku. V tomto prípade časovač nevypne žiadnu varnú zónu pri dosiahnutí 

nastaveného času.
• Môžete ho nastaviť na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón pri dosiahnutí nastaveného času.
 Maximálne nastavenie časovača je 99 minút.

a) Použitie časovača ako minútky

Ak nemáte zvolenú žiadnu varnú zónu

Uistite sa, či je varný panel zapnutý.
Poznámka: Minútku môžete použiť aj vtedy, ak nezvolíte žiadnu 
varnú zónu.

Dotknite sa ovládača „ “ časovača. Začne blikať indikátor 
minútky a na displeji časovača sa zobrazí „10“.

Dotykom ovládača „—“ alebo „ “ časovača nastavte čas.
Tip: Jedným dotykom ovládača „—“ alebo „ “ časovača znížite 
alebo zvýšite nastavenie o 1 minútu.
Dotknite sa a podržte ovládač „—“ alebo „ “ časovača na 
zníženie alebo zvýšenie nastavenie o 10 minút.

Súčasným dotykom ovládača „—“ a „ “ časovač zrušíte a na 
displeji minútky sa zobrazí „00“.

alebo
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Keď je čas nastavený, ihneď sa začne jeho odpočítavanie. Na 
displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 
blikať v priebehu 5 sekúnd.

Keď uplynie nastavený čas, v priebehu 30 sekúnd bude znieť 
akustický signál a indikátor časovača zobrazí „- -“.

b) Nastavenie časovača na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón

Nastavte jednu zónu

Dotknite sa posuvného ovládača varnej zóny.

Dotykom ovládača „—“ alebo „ “ časovača nastavte čas.
Tip: Jedným dotykom ovládača „—“ alebo „ “ časovača znížite 
alebo zvýšite nastavenie o 1 minútu.
Dotknite sa a podržte ovládač „—“ alebo „ “ časovača na 
zníženie alebo zvýšenie nastavenie o 10 minút.

Súčasným dotykom ovládača „—“ a „ “ časovač zrušíte a na 
displeji minútky sa zobrazí „00“.

Keď je čas nastavený, ihneď sa začne jeho odpočítavanie. Na 
displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 
blikať v priebehu 5 sekúnd.
POZNÁMKA: Rozsvieti sa červená bodka vedľa indikátora 
úrovne výkonu, čím indikuje voľbu danej zóny.

Po uplynutí časovača varenia sa príslušná varná zóna 
automaticky vypne.

Ostatné varné zóny zostanú v prevádzke, ak boli predtým zapnuté.
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Nastavte viacero zón:
Kroky pre nastavenie viacerých zón sú podobné ako kroky nastavenia jednej zóny;
Keď nastavíte čas pre viacero varných zón súčasne, rozsvietia sa desatinné bodky príslušných varných zón. 
Minútový displej zobrazí min. časovač. Bodky príslušnej zóny blikajú.
Podľa zobrazenia uvedeného nižšie:

Keď uplynie odpočítavanie časovača, príslušná zóna sa vypne. 
Následne zobrazí nový min. časovač a bodka príslušnej zóny 
bude blikať.
Podľa zobrazenia uvedeného vpravo:

(nastavenie na 30 minút)

Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny a príslušný časovač sa zobrazí na indikátore časovača.

c) Zrušenie časovača

Dotknite sa posuvný ovládač varnej zóny, pre ktorú chcete zrušiť 
časovač.

Dotknite sa a podržte ovládač časovača „—“, až pokiaľ sa 
časovač nenastaví na „00“ a nezruší.

(nastavenie na 15 minút)

(nastavenie na 45 minút)
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Voľba súpravy varných nádob

Kovový kotlík

Smaltovaná kanvica z 
nehrdzavejúcej ocele

Smaltovaný 
hrniec

Kovový tanier

Kovová panvica na 
vyprážanie

Hrniec z 
nehrdzavejúcej ocele

Kovový hrniec

Na prípravu pokrmov na indukčnom varnom paneli existuje široká škála varných nádob. 
1 Tento varný panel je schopný rozpoznať mnoho druhov riadu, ktorého vhodnosť môžete 

otestovať niektorou z nasledujúcich metód:
 Umiestnite varnú nádobu na varnú zónu. Ak sa na indikátore zobrazí stupeň výkonu, 

znamená to, že varná nádoba je vhodná; ak ale bliká „U“, varná nádoba nie je vhodná na 
použitie na tomto varnom paneli.

2 Priložte na varnú nádobu magnet. Ak je magnet varnou nádobou priťahovaný, je nádoba 
vhodná na použitie na tomto varnom paneli.

 Poznámka: Dno musí byť vyrobené z materiálov, ktoré sú magneticky vodivé.
 Tvar varnej nádoby musí mať ploché dno s priemerom viac ako 14 cm.

3 Používajte riad, ktorého priemer je väčší ako zvolená zóna. Použitím mierne širšej nádoby sa 
energie využije s maximálnou účinnosťou. Ak použijete riad s menším priemerom, účinnosť 
nebude postačujúca. Nádoby s priemerom dna menším ako 140 mm varný panel nedetekuje.

Priemer dna indukčnej varnej nádoby

Varná zóna Minimálny Maximálny

1 a 2 140 180

3 a 4 140 180

Flexibilná zóna 250 400

Vyššie uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti varnej nádoby a materiálu z ktorej je varná 
nádoba vyrobená.
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Čistenie s údržba

Čistenie povrchu varného panela je potrebné vykonávať podľa nasledujúcich odporúčaní:

Typ nečistoty Spôsob čistenia Pomôcka pri čistení

Mierne znečistenie Ponorne do teplej vody a následne osušte. Čistiaca špongia.

Usadeniny Plejte usadeninu bielym octom a potom osušte 
mäkkou utierkou.

Špeciálna lepiaca fólia pre 
povrchy zo sklokeramiky.

Rozpustený cukor, 
plasty alebo hliník

Odstráňte zvyšky pomocou stierky vhodnej na 
použitie na povrchy zo sklokeramiky (pre ochránenie 
skla je lepšie používať výrobky na báze silikónu)

Špeciálna lepiaca fólia pre 
povrchy zo sklokeramiky.

Poznámka: pred čistením je vždy potrebné odpojiť spotrebič od zdroja el. energie.

Zobrazenie porúch a príslušná kontrola

Ak sa vyskytne anomália v prevádzke indukčného varného panela, automaticky sa prepne do 
režimu ochrany a displej signalizuje niektorý z nasledujúcich kódov:

Kód poruchy Problém Riešenie

Automatická náprava

E1 Napájacie napätie je nad menovitým napätím. Skontrolujte, či je napájacie napätie normálne. Ak 
je napájacie napätie normálne, zapnite napájanie.E2 Napájacie napätie je pod menovitým napätím.

E3 Vysoká teplota snímača sklokeramickej platne. (1#) Počkajte, kým sa teplota sklokeramickej platne vráti 
na normálne hodnoty.
Dotykom tlačidla „ZAP./VYP.“ reštartujte spotrebič.E4 Vysoká teplota snímača sklokeramickej platne. (2#)

E5 Vysoká teplota IGBT. (1#) Počkajte, kým sa teplota IGBT vráti na normálne 
hodnoty. Dotykom tlačidla „ZAP./VYP.“ reštartujte 
spotrebič. Skontrolujte, či ventilátor beží plynule; ak 
nie, vymeňte ventilátor.E6 Vysoká teplota IGBT. (2#)

Bez automatickej nápravy

F3/F6 Zlyhanie snímača teploty sklokeramickej platne -- 
skrat. (F3 pre 1#, F6 pre 2#)

Skontrolujte pripojenie alebo vymeňte snímač 
teploty sklokeramickej platne.F4/F7 Zlyhanie snímača teploty sklokeramickej platne -- 

otvorený okruh. (F4 pre 1#, F7 pre 2#)

F5/F8 Zlyhanie snímača teploty sklokeramickej platne -- 
neplatný. (F5 pre 1#, F8 pre 2#)

F9/FA Zlyhanie snímača teploty IGBT, (skrat/otvorený 
okruh pre 1#)

Vymeňte dosku napájania.
FC/FD Zlyhanie snímača teploty IGBT, (skrat/otvorený 

okruh pre 2#)
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Porucha Problém Riešenie A Riešenie B

LED sa nerozsvieti pri zapnutí 
spotrebiča.

Nie je zaistený prívod 
dodávky elektrickej energie.

Skontrolujte, či je zástrčka 
pevne pripojená k elektrickej 
zásuvke a či táto zásuvka 
funguje.

Porucha pripojenej dosky 
pomocného napájania a 
dosky displeja.

Skontrolujte pripojenie.

Doska pomocného napájania 
je poškodená.

Vymeňte dosku pomocného 
napájania.

Doska displeja je poškodená. Vymeňte dosku displeja.

Niektoré tlačidlá nefungujú, 
alebo LED displej 
nezobrazuje normálne.

Doska displeja je poškodená. Vymeňte dosku displeja.

Rozsvieti sa indikátor režimu 
varenia, alebo nespustí sa 
ohrev.

Vysoká teplota varného 
panela.

Okolitá teplota môže byť 
veľmi vysoká. Mohlo dôjsť k 
blokovaniu prívodu vzduchu 
alebo odvodu vzduchu.

Nie je niečo v poriadku s 
ventilátorom.

Skontrolujte, či ventilátor beží 
plynule; ak tomu tak nie je, 
ventilátor vymeňte.

Doska napájania je 
poškodená.

Vymeňte dosku napájania.

Ohrev prestane náhle 
fungovať a na displeji bliká 
„u“.

Nesprávny typ varnej nádoby. Použite správnu varnú 
nádobu (pozrite si návod na 
obsluhu.)

Je poškodený okruh 
rozoznania varnej nádoby, 
vymeňte dosku napájania.Priemer varnej nádoby je 

veľmi malý.

Varný panel sa prehrial; Spotrebič je prehriaty. 
Počkajte, kým sa teplota vráti 
do normálu.
Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ 
opätovne spustite spotrebič.

Varné zóny na jednej strane 
(Ako je napríklad prvá a druhá 
zóna) zobrazujú „u“.

Zlyhanie pripojenia dosky 
napájania a dosky displeja;

Skontrolujte pripojenie.

Poškodenie komunikačnej 
časti dosky displeja.

Vymeňte dosku displeja.

Doska napájania je 
poškodená.

Vymeňte dosku napájania.

Motor ventilátora neznie 
normálne.

Motor ventilátora je 
poškodený.

Vymeňte ventilátor.

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce poruchy.
Nikdy nevykonávajte demontáž varného panela sami, predídete tak riziku spôsobenia ešte väčších škôd.

Parameter Technické údaje

Bezdrôtový štandard 802.11b/g/n

Frekvenčný rozsah 2,412 GHz - 2,484 GHz

Maximálny prenosový výkon: +16 ± 2 dBm

Maximálna citlivosť príjmu -87 dBn

Počet kanálov 13 kanálov
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Produktové informácie pre sieťové zariadenie

Spotreba energie produktu v sieťovom 
pohotovostnom režime, ak sú pripojené všetky 
porty káblovej siete a ak sú aktivované všetky  
porty bezdrôtovej siete:

2 W

Spôsob aktivácie portu bezdrôtovej siete: Ak bol varný panel zaregistrovaný v aplikácii, 
jeho zapnutím aktivujete port bezdrôtovej 
siete.

Spôsob deaktivácie portu bezdrôtovej siete: Ak bol varný panel zaregistrovaný v aplikácii, 
jeho zapnutím deaktivujete port bezdrôtovej 
siete. Ak varný panel nebol zaregistrovaný 
v aplikácii, port bezdrôtovej siete bude 
deaktivovaný aj ak je varný panel zapnutý.

Servisné stredisko
V prípade poruchy v prevádzke spotrebiča odporúčame najskôr:
       - skontrolovať, či je zástrčka správne zasunutá v zásuvke elektrického prúdu;
       - skontrolovať, či porucha nie je popísaná v uvedenej tabuľke porúch.
V prípade, že sa nepodarí zistiť príčinu poruchy v prevádzke: vypnite spotrebič a kontaktujte 
technickú servisnú službu.

Obsah celého tohto návodu na obsluhu bol pozorne skontrolovaný. 
Aj napriek tomu nemôže výrobca zodpovedať za tlačové chyby alebo 

výpadky v texte. Ďalej upozorňujeme, že prípadné revízie tohto návodu na 
obsluhu môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia. Vzhľad a 

farba spotrebiča v tomto návode sa môže líšiť od vášho spotrebiča.

Osobitné vyhlásenie

LIKVIDÁCIA: Nelikvidujte 
tento spotrebič ako 
netriedený komunálny 
odpad. Je nutný separovaný 
zber pre špeciálne 
zaobchádzanie.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o 
Likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zaistením správnej 
likvidácie tohto spotrebiča pomáhate zabrániť možným negatívnym vplyvom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené v 
prípade nesprávnej likvidácie.
Symbol na výrobku označuje, že tento spotrebič sa nesmie likvidovať ako bežný 
domáci odpad. Musíte ho odniesť na zberné miesto na recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení.
Tento spotrebič vyžaduje špecializovanú likvidáciu. Pre ďalšie informácie týkajúce 
sa zaobchádzania, obnovy a recyklácie tohto spotrebiča kontaktujte miestnu 
správu, miestne recyklačné stredisko alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.

Pre podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohto spotrebiča kontaktujte miestnu správu, 
miestne recyklačné stredisko alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.
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Produktové informácie pre domáce elektrické varné panely v súlade s nariadení komisie (EÚ) č. 66/2014

Poloha Symbol Hodnota Jednotka

Identifikácia modelu CTPJ644MCWIFI/CMCJ644TPWIFI

Typ varného panela: Elektrický varný panel

Počet varných zón a/alebo 
oblastí

zóny 4

oblasti

Technológia ohrevu (indukčné 
varné zóny a varné plochy)

indukčné varné zóny x

indukčné varné plochy

sálavé varné zóny

pevné platničky

Pre okrúhle varné zóny alebo plochy Zadná ľavá Ø 18,0 cm

Zadná stredová Ø cm

Zadná pravá Ø 18,0 cm

Stredná ľavá Ø cm

Stredná stredová Ø cm

Stredná pravá Ø cm

Predná ľavá Ø 18,0 cm

Predná stredová Ø cm

Predná pravá Ø 18,0 cm

Pre neokrúhle varné zóny alebo plochy: 
dĺžka a šírka Zadná ľavá D

Š cm

Zadná stredová D
Š cm

Zadná pravá D
Š cm

Stredná ľavá D
Š cm

Stredná stredová D
Š cm

Stredná pravá D
Š cm

Predná ľavá D
Š cm

Predná stredová D
Š cm

Predná pravá D
Š cm

Spotreba energie pre varnú zónu alebo plochu vypočítaná na 
kg Zadná ľavá SE pri elektrickom 

varení 192,8 Wh/kg

Zadná stredová SE pri elektrickom 
varení Wh/kg

Zadná pravá SE pri elektrickom 
varení 193,3 Wh/kg

Stredná ľavá SE pri elektrickom 
varení Wh/kg

Stredná stredová SE pri elektrickom 
varení Wh/kg

Stredná pravá SE pri elektrickom 
varení Wh/kg

Predná ľavá SE pri elektrickom 
varení 200,3 Wh/kg

Predná stredová SE pri elektrickom 
varení Wh/kg

Predná pravá SE pri elektrickom 
varení 177,6 Wh/kg

Spotreba energie varného panela vypočítaná na kg SE pri elektrickom 
varení 191,0 Wh/kg

Platí norma EN 60350-2 Domáce elektrické varné spotrebiče - Časť 2: Varné panely - Metódy merania výkonu

Odporúčania na úsporu energie:
• Na dosiahnutie najlepšej účinnosti varného panela, umiestnite varnú nádobu do stredu varnej zóny.
• Použitie pokrievky skracuje časy varenia a šetrí energiu udržiavaním tepla.
• Minimalizujte množstvo tekutín alebo tuku na skrátenie časov varenia.
• Začnite s pri vysokej teplote a nastavenie znížte vtedy, keď sa pokrm zohreje.
• Používajte varné nádoby, ktorých priemer je rovnako veľký ako grafické znázornenie zvolenej zóny.

Tieto informácie sú považované za súčasť návodu na obsluhu spotrebiča.


