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Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou 
vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 
www.siemens-home.com/cz.
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Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Jen tak 
můžete správně používat Váš spotřebič.

Návod k použití a instalaci pečlivě uschovejte. Pokud 
spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte přiložit 
veškerou dokumentaci.

Po vybalení spotřebič vyzkoušejte. Pokud došlo k 
poškození spotřebiče během přepravy, nezapojujte ho, 
kontaktujte zákaznický servis a nahlaste poškození, jinak 
ztratíte právo na náhradu škody.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. 
Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů.
   
Nenechávejte spotřebič během provozu nikdy bez dozoru.

Děti a dospělí nesmí nikdy používat spotřebič bez dozoru,

 pokud nejsou tělesně či duševně způsobilí 

 nebo pokud jim chybí znalosti či zkušenosti, 

aby mohli spotřebič správně a bezpečně používat.

Nedopusťte, aby si děti hrály se spotřebičem. 

Bezpečnostní 
pokyny

Bezpečná obsluha

�
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Přehřátý olej a tuk se snadno vznítí. Nebezpečí požáru!
Na přípravu pokrmů na oleji nebo tuku stále dohlížejte. 
Pokud dojde ke vznícení oleje nebo tuku, nikdy oheň 
nehaste vodou. 
Nádobu rychle zakryjte pokličkou nebo talířem, tím udusíte 
plameny. Vypněte varnou zónu.

Nebezpečí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých varných 
zón.
Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. 
Ukazatel zbytkového tepla Vás varuje před horkými 
varnými zónami.

Nebezpečí požáru! Nikdy nepokládejte hořlavé předměty 
na varnou desku.

Nebezpečí požáru! Pokud se varná deska nachází nad 
přihrádkou, nikdy tam neuchovávejte hořlavé předměty 
nebo spreje.

Nebezpečí poranění! Pokud se mezi dnem hrnce a varnou 
zónou nachází tekutina, může dojít ke vzniku tlaku páry. 
Hrnec tak může nečekaně vyskočit do výšky. Varnou zónu 
a dno hrnce udržujte vždy suché.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič odpojte 
od přívodu el. energie, pokud je varná deska 
poškozená nebo prasklá. Kontaktujte zákaznický servis.

Nebezpečí popálení! Vypněte varnou zónu, pokud 
nefunguje ukazatel. Kontaktujte zákaznický servis.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy 
jsou nebezpečné. Pouze odborník ze zákaznického servisu 
smí provádět opravy spotřebiče.

Přehřátý olej a tuk

Horké varné zóny

Mokrá dna hrnců a mokré 
varné zóny

Praskliny ve sklokeramice

Varná zóna hřeje, ale 
indikátor nefunguje

Neodborné opravy
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Každý zásah do spotřebiče, i výměnu nebo montáž 
připojovacího kabelu, smí provést pouze odborník ze 
zákaznického servisu.

Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nesmí dotýkat 
horkých varných zón. Mohlo by dojít k poškození kabelové 
izolace a varné zóny.

Dočasně přerušený provoz varných zón nesignalizuje žádnou 
poruchu. Varné zóny vždy pracují na plný výkon a v kratších  nebo 
delších intervalech - podle zvoleného varného stupně - dochází k 
jejich zapínání nebo vypínání (vyšší varný stupeň znamená delší 
dobu ohřevu a vyšší teplotu).

Drsná dna kuchyňského nádobí mohou poškrábat sklokeramiku.

Vyvarujte se ohřívání prázdných hrnců. Mohlo by dojít k poškození.

Nepokládejte horké nádobí na ovládací panel, ovládací pole a rám 
varné desky. Mohlo by dojít k poškození.

Sůl, cukr a zrnka písku mohou poškrábat sklokeramiku. 

Varnou desku nikdy nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací 
desku.

Pokud upadnou tvrdé nebo ostré předměty na varnou desku, může 
dojít k jejímu poškození.

Cukr a výrobky jemu podobné mohou poškodit varnou desku. 
Tyto výrobky neprodleně odstraňte stěrkou na sklo.

Nevhodné čisticí prostředky nebo odřeniny způsobené kuchyňským 
nádobím mohou vést ke kovovému zabarvení varné desky.

Hliníkové fólie a nádobí z umělé hmoty se na varné zóně roztaví. 
Ochranná fólie není vhodná pro Vaši varnou desku.

Připojovací kabel

Příčiny poškození

Dna hrnců a pánví

Horké pánve a hrnce

Sůl, cukr a písek

Tvrdé a ostré předměty

Pokrmy, které přetečou

Nevhodné čisticí 
prostředky

Fólie a plasty

�
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Přístroj vybalte a obal zlikvidujte v souladu s předpisy na 
ochranu životního prostředí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 
2002/96/EG týkající se elektroniky a starých přístrojů 
(waste electrical and electronic equipment WEEE). Tato 
směrnice upravuje zpětný odběr a recyklaci starých 
přístrojů v rámci Evropské unie.

   Používejte kuchyňské nádobí se silným rovným dnem. 
   Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.
   Přiložte pravítko ke dnu kuchyňského nádobí. Pokud 

všude přiléhá, je dno kuchyňského nádobí dokonale 
rovné.

  Průměr dna kuchyňského nádobí by měl souhlasit s 
velikostí varné zóny. 

   Dbejte následujícího: Pokud výrobce udává průměr 
nádobí, jedná se většinou o horní průměr dané nádoby. 
Tento je zpravidla větší než průměr dna. Pokud průměr 
kuchyňského nádobí nesouhlasí s varnou zónou, je 
lepší používat nádobu větší než je varná zóna, protože 
jinak zůstane polovina energie nevyužitá.

  Zvolte nádobu, která odpovídá množství 
připravovaného pokrmu. Větší, ale poloprázdná nádoba 
spotřebuje mnoho energie.

  Nádobu postavte vždy doprostřed varné zóny a vždy ji 
zakryjte odpovídající pokličkou. Při vaření bez pokličky 
se spotřebuje čtyřikrát více energie.

  Při vaření používejte jen málo vody. Tím ušetříte energii. 
Kromě toho zůstanou při vaření zeleniny zachovány 
všechny vitamíny a minerální látky.

Ekologická likvidace 
odpadu

Tipy pro úsporu 
energie

Ochrana životního prostředí
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Ovládací panel

Ovládací pole

Upozornění

Tyto pokyny platí pro různé varné desky.

Na straně 2 najdete přehled jednotlivých typů.

Pokud se dotknete určitého symbolu, aktivujete tím 
příslušnou funkci.

Nastavení varné desky se nezmění, pokud se dotknete 
několika polí zároveň. Tak můžete otřít nečistoty na 
ovládacím panelu. Ovládací pole udržujte vždy suché. 
Vlhkost negativně ovlivňuje jejich funkci.

Seznámení se spotřebičem

Ukazatele pro
varný stupeň  - 

provozní stav 
zbytkové teplo /

Ovládací pole pro
j timer

Ovládací pole pro
� hlavní spínač
� dvouokruhovou varnou zónu

Programovací pole pro 
výběr varného stupně
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U těchto varných zón nemůžete změnit velikost varné 
plochy.

Zvolte odpovídající varnou zónu. Velikost nádoby by měla 
souhlasit s rozměry varné zóny.

Velikost těchto varných zón můžete změnit. Varná zóna 
musí být zapnutá.

Zapnutí vnějšího topného okruhu:
Dotkněte se symbolu V. Kontrolka se rozsvítí.
Vypnutí vnějšího topného okruhu:
Opět se dotkněte symbolu V. Kontrolka zhasne.

Při opětovném zapnutí varné zóny bude automaticky 
zvolena naposledy použitá velikost.

Varné zóny

Jednookruhová varná 
zóna

Dvouokruhová varná zóna
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Varná deska je vybavena ukazatelem zbytkového tepla 
/ pro každou varnou zónu, který signalizuje, které varné 
zóny jsou ještě horké. Varných zón s tímto ukazatelem se 
nedotýkejte.

Ukazatel zbytkového tepla / svítí, dokud je varná zóna 
horká, a to i po vypnutí varné desky.

Ukazatel 
zbytkového tepla
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Nastavení varné desky
V této kapitole se dozvíte, jak můžete naprogramovat varné 
zóny. V tabulce jsou uvedeny doby tepelné úpravy a varné 
stupně pro různé pokrmy.

Varnou desku zapnete a vypnete pomocí hlavního spínače 
�.

Dotkněte se symbolu �. Zazní akustický signál a ukazatel 
I nad symbolem � se rozsvítí.

Dotýkejte se symbolu �, dokud ukazatel I nezhasne. 
Varná deska je vypnutá. Ukazatel zbytkového tepla svítí tak 
dlouho, dokud varné zóny dostatečně nevychladnou.

Varná deska se automaticky vypne, pokud všechny varné 
zóny nebudete po určitou dobu používat.

Pokud je varná deska ještě horká, objeví se ukazatel / 
zbytkového tepla.

Zvolte požadovaný varný stupeň pomocí symbolů 1 až 9.

Varný stupeň 1 = nejnižší výkon
Varný stupeň 9 = nejvyšší výkon

Každý varný stupeň disponuje mezistupněm. Tento 
mezistupeň je označen tečkou.

Zapnutí a vypnutí 
varné desky

Zapnutí

Vypnutí

Pokyny

Nastavení varné 
zóny
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Nastavení varného stupně:

Varná deska musí být zapnutá.

U spotřebičů, které jsou vybaveny pouze jednou varnou 
zónou, proveďte jen krok 2.

1.  Dotkněte se symbolu ý  odpovídající varné zóny.
   Ukazatele  a  se rozsvítí.

2.  Poté přejeďte prstem přes programovací pole, dokud se 
nerozsvítí požadovaný varný stupeň.

U spotřebičů s jednou varnou zónou se dotkněte symbolu 
varného stupně .

U spotřebičů s několika varnými zónami zvolte 
požadovanou varnou zónu a poté se dotkněte symbolu 
varného stupně .

Varná zóna se automaticky zapne a objeví se indikátor 
zbytkového tepla.

Vypnutí varné zóny
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Tabulka vaření
V této tabulce je uvedeno několik příkladů.

Doba tepelné úpravy závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě 
pokrmů, proto může docházet k drobným odchylkám. Pro 
uvedení do varu používejte varný stupeň 9. Uvedená doba 
tepelné úpravy nezahrnuje čas potřebný k uvedení pokrmu 
do varu.

Pokrmy Varný stupeň Doba tepelné
úpravy v 
minutách

Rozpouštění
Čokoláda, poleva, máslo, med
Želatina

1 - 2
1 - 2

-
-

Ohřívání a udržování teploty
Jídlo z jednoho hrnce (např. čočka)
Mléko**
Párky ve vodní lázni**

1 - 2
1 - 2
3 - 4

-
-
-

Rozmrazování a ohřívání
Špenát, zmrazený
Guláš, zmrazený

2 - 3
2 - 3

5 - 15 min.
20 - 30 min.

Dovařování, svařování
Knedlíky/noky
Ryby
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka
Šlehané omáčky, např. omáčka Bernaise, holandská omáčka

4 - 5*
4 - 5*
1 - 2
3 - 4

20 - 30 min.
10 - 15 min.
3 - 6 min.
8 - 12 min.

Vaření, vaření v páře, dušení
Rýže (s dvojnásobným množstvím vody)
Mléčná rýže
Brambory na loupačku
Vařené brambory
Těstoviny, nudle
Jídlo z jednoho hrnce, polévka
Zelenina
Zelenina, zmrazená
Vaření v tlakovém hrnci

2 - 3
1 - 2
4 - 5
4 - 5
6 - 7*
3 - 4
3 - 4
3 - 4
4 - 5

15 - 30 min.
25 - 35 min.
25 - 30 min.
15 - 25 min.
6 - 10 min.
15 - 60 min.
10 - 20 min.
10 - 20 min.
-

Dušení
Rolády
Dušená pečeně
Guláš

4 - 5
4 - 5
2 - 3

50 - 60 min.
60 - 100 min.
50 - 60 min.
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Pokrmy Varný 
stupeň

Doba tepelné
úpravy v 
minutách

Pečení
Řízek, přírodní nebo obalovaný
Řízek, zmrazený
Kotleta, přírodní nebo obalovaná
Steak (o síle 3 cm)
Drůbeží prsíčka (o síle 2 cm)
Drůbeží prsíčka, zmrazená
Ryby a rybí filety, přírodní
Ryby a rybí filety, obalované
Skampi a krevety
Zmrazené ryby a rybí filety, obalované (např. rybí prsty)
Pokrmy z pánve, zmrazené
Palačinky
Omelety
Sázená vejce

5 - 7
5 - 7
5 - 7
7 - 8
4 - 6
4 - 6
5 - 6
5 - 7
6 - 8
6 - 7
5 - 7
5 - 7
3 - 4
4 - 5

6 - 10 min.
8 - 12 min.
8 - 12 min.
8 - 12 min.
10 - 20 min.
10 - 30 min.
8 - 20 min.
8 - 20 min.
4 - 10 min.
8 - 12 min.
6 - 10 min.
pečte postupně
pečte postupně
3 - 6 min.

Fritování** (v 1 - 2 l oleje)
Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety 
(porce po 150 g - 200 g)
Krokety, zmrazené (porce po 150 g - 200 g)
Masové kuličky
Maso, např. kuřecí části
Ryby obalované nebo v pivním těstíčku
Zelenina, houby obalované nebo v pivním těstíčku
Drobné pečivo, např. vdolky nebo koblihy, ovoce v pivním těstíčku

8 - 9

7 - 8
7 - 8
6 - 7
5 - 6
5 - 6
4 - 5

fritujte postupně

*   Po dosažení bodu varu dále vařte bez pokličky.
**  Bez pokličky.
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Timer
Tuto funkci můžete používat dvojím způsobem:

–  k automatickému vypnutí varné zóny;
–  jako kuchyňský budík.

Nastavte dobu tepelné úpravy pro požadovanou varnou 
zónu. Po uplynutí nastavené doby tepelné úpravy se varná 
zóna automaticky vypne.

Varná deska musí být zapnutá.

1.  Zvolte varnou zónu (jen u spotřebičů s několika varnými 
zónami) a požadovaný varný stupeň. Poté se dotkněte 
symbolu j. Na ovládacím poli pro timer svítí ukazatele 
,  a min. Na varné zóně svítí ukazatel ? .

2.  Na programovacím panelu nastavte požadovanou dobu 
tepelné úpravy. Pokud tisknete déle příslušné místo, 
minuty rychleji ubíhají.

Po uplynutí několika sekund začne nastavená doba tepelné 
úpravy ubíhat.

Po uplynutí doby tepelné úpravy se varná zóna automaticky 
vypne. Zazní akustický signál. Na varné zóně se objeví  
a na ukazateli ovládacího panelu pro timer se objeví . 
Pokud se dotknete symbolu j, zmizí všechny ukazatele a 
akustický signál ztichne.

Automatické 
vypnutí varné zóny

Nastavení funkce

Po uplynutí doby tepelné 
úpravy
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Zvolte varnou zónu (jen u spotřebičů s několika varnými 
zónami) a poté se dotkněte symbolu j.

Změňte dobu tepelné úpravy na programovacím poli.

Zvolte varnou zónu (jen u spotřebičů s několika varnými 
zónami) a poté se dotkněte symbolu j. Následně nastavte 
na programovacím poli jako čas . 
Indikátor ?  zhasne.

Pokud chcete zjistit zbývající dobu tepelné úpravy, zvolte 
požadovanou varnou zónu (u spotřebičů s několika varnými 
zónami). Dobu tepelné úpravy můžete nastavit v rozmezí 
od 1 až do 99 minut.
Přerušení dodávky elektrického proudu způsobí deaktivaci 
funkce timeru.

Kuchyňský budík umožní naprogramování doby tepelné 
úpravy v rozmezí od 1 až do 99 minut. Kuchyňský budík 
závisí na jiných nastaveních.

1.   Několikrát se dotkněte symbolu j, dokud se nerozsvítí 
indikátor a. Na ovládacím poli timeru svítí ukazatele , 
 a min.

2.   Na programovacím panelu nastavte požadovanou dobu 
tepelné úpravy.

Po uplynutí několika sekund začne nastavená doba tepelné 
úpravy ubíhat.

Po uplynutí doby tepelné úpravy zazní akustický signál. Na 
ukazateli funkce timeru se objeví  a a. 
Pokud se dotknete symbolu j, indikátory zmizí a akustický 
signál ztichne.

Několikrát se dotkněte symbolu j, dokud se nerozsvítí 
ukazatel a, a změňte pomocí programovacího pole dobu 
tepelné úpravy.

Korekce nastavení doby 
tepelné úpravy

Deaktivace automatického 
vypnutí 

Tipy a pokyny

Kuchyňský budík

Nastavení funkce

Po uplynutí doby tepelné 
úpravy

Deaktivace kuchyňského 
budíku
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Automatické omezení doby tepelné úpravy

Pokud se neobjeví nastavená doba tepelné úpravy, 
několikrát se dotkněte symbolu j, dokud se nerozsvítí a 
na indikátoru funkce timeru.

Přerušení dodávky elektrického proudu způsobí deaktivaci 
timeru.

Automatické vypnutí varné zóny i kuchyňský budík můžete 
používat současně.

Pokud je varná zóna delší dobu v provozu, aniž byste 
změnili její nastavení, bude aktivováno automatické 
omezení doby tepelné úpravy.

Varná zóna už nehřeje.
Na indikátoru varné zóny střídavě blikají symboly ,  a na 
indikátoru zbytkového tepla /.

Pokud se dotknete jakéhokoliv symbolu, indikátor zhasne. 
Nyní můžete varnou zónu znovu nastavit.

Kdy dojde k aktivaci automatického omezení doby tepelné 
úpravy, závisí na zvoleném varném stupni (rozmezí od 1 do 
10 hodin).

Tipy a pokyny
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Základní nastavení

Varná deska disponuje určitými nastaveními. Některá z 
těchto nastavení můžete změnit.

    Vypnutí akustického signálu 
Krátký akustický signál, který potvrzuje, 
že jste se dotkli nějakého symbolu, nebo 
dlouhý akustický signál, který oznamuje 
neodbornou manipulaci se spotřebičem.

 většina signálů je vypnutá
 pouze tón signalizující chybnou   
     manipulaci je aktivní
 všechny signály jsou aktivní

  Automatický timer
Varná zóna se automaticky vypne po 
uplynutí nastavené doby tepelné úpravy.

 utomatické vypnutí je  
     deaktivováno*
 minuta = minimální doba
 minut = maximální doba

  Délka akustického signálu timeru
Akustický signál, který oznamuje, že 
uběhla doba nastavená na kuchyňském 
budíku, nebo že byla automaticky vypnuta 
varná zóna.

 10 sekund
   30 sekund
   1 minuta

  ** Dvouokruhová varná zóna
Dvouokruhová varná zóna se automaticky 
zapne v naposledy zvolené velikosti.
Pomocí této funkce můžete změnit zapnutí 
a vypnutí vnější varné zóny

  vnější zóna je vypnutá
  vnější zóna je vypnutá
  bude zvolena naposledy 
     nastavená velikost*

  ** Výběr varné zóny
Jako základní nastavení bude vždy 
zvolena naposledy naprogramovaná varná 
zóna.
To můžete změnit.
Varná zóna zůstane zvolená po dobu 5 
sekund.

 základní nastavení*
 omezení na dobu 5 sekund

  Návrat k základním nastavením varné desky
Smaže veškeré provedené změny.

 osobní nastavení
 návrat k základním   
    nastavením*

*   Hodnoty nastavené výrobním závodem.
** Jen u spotřebičů se dvěma varnými zónami.
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Postupujte následovně:

1. Zapněte varnou desku pomocí hlavního spínače.

2.  Během 10 sekund se dotýkejte symbolu j, dokud 
nezazní potvrzovací akustický signál a dokud se na 
ukazateli varné zóny vlevo vedle programovacího pole 
nerozsvítí   (viz obrázek).

3.   Dotýkejte se symbolu j, dokud se na ukazateli 
nezobrazí požadovaná funkce.

4.   Poté na programovacím poli vyberte požadované 
nastavení.

   Nové nastavení se objeví na ukazateli funkce timeru 
nad programovacím polem.

5.   Znovu se dotýkejte symbolu j po dobu alespoň 4 
sekund, dokud nezazní signál. Nová nastavení byla 
správně uložena.

Změna základních 
nastavení

Volba požadovaného 
základního nastavení
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Čištění a údržba
Typy a pokyny v této kapitole by Vám měly pomoci při 
optimální péči a čištění varné desky.

Varnou desku čistěte po každém vaření. Tím zabráníte 
připečení zbytků pokrmů.

Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro 
varné desky. Dbejte pokynů na obalu čisticího prostředku.

V žádném případě nepoužívejte:

  agresivní čisticí prostředky;

   leptavé čisticí prostředky jako spreje určené k čištění 
pečicích trub a odstraňovače skvrn;

   hliníkovou vlnu nebo drsné houbičky, které by mohly 
varnou desku poškrábat;

   vysokotlaké nebo parní čističe.

Pokud připravujete pokrmy přímo na sklokeramické desce 
(grilovací zóna), nesmíte používat k čištění sklokeramiky 
výrobky, které obsahují jedovaté látky.

Pevně ulpívající špínu odstraňte škrabkou na sklo.

1.  Odjistěte škrabku na sklo.

2.   Vyčistěte čepelí povrch varné desky.

Povrch varné desky nikdy nečistěte pouzdrem škrabky na 
sklo, mohlo by dojít k poškrábání povrchu.

Čepel škrabky na sklo je velmi ostrá. Nebezpečí poranění. 
Čepel zajistěte, pokud škrabku nepoužíváte. Poškozenou 
čepel ihned vyměňte.

Sklokeramika

Čištění

Škrabka na sklo

�

�
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Ochranný a pečující prostředek naneste na varnou desku. 
Dbejte typů a pokynů na obalu.

Pokud budete dbát následujících pokynů, zabráníte 
poškození rámu varné desky:

  používejte jen teplou vodu s trochou mýdla;

   nepoužívejte agresivní čisticí prostředky;

   nepoužívejte stěrku na sklo.

Poruchy jsou často zapříčiněny jen drobnými detaily. Než 
kontaktujete zákaznický servis, dbejte nejprve následujících 
rad a pokynů.

Péče

Rám varné desky

Odstranění poruch

Indikátor Porucha Pokyny k nápravě
Žádný Došlo k přerušení 

dodávky elektrického 
proudu.

Připojení spotřebiče 
neproběhlo podle 
připojovacího plánu.

Porucha v elektronickém 
systému.

Přezkoušejte pomocí jiných spotřebičů, zda nedošlo k 
přerušení dodávky elektrického proudu.

Přezkoušejte, zda jste připojili spotřebič podle 
připojovacího plánu.

Pokud předchozí opatření neodstranila poruchu, 
kontaktujte zákaznický servis.

 bliká Ovládací panel je vlhký 
nebo na něm leží nějaký 
předmět.

Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.

 +
číslo

Porucha v elektronickém 
systému.

Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 
několik sekund a pak ji znovu připojte. Pokud ukazatel  
nezhaste, kontaktujte zákaznický servis.

 Elektronický systém 
se přehřál. Tím došlo k 
vypnutí příslušné varné 
zóny.

Počkejte, dokud se elektronický systém dostatečně 
neochladí. Dotkněte se potom jakéhokoliv symbolu na 
varné desce. Pokud ukazatel nezhaste, kontaktujte 
zákaznický servis.

 Elektronický systém 
se přehřál. Tím došlo k 
vypnutí všech varných 
zón.

Počkejte, dokud se elektronický systém dostatečně 
neochladí. Dotkněte se potom jakéhokoliv symbolu na 
varné desce. Pokud ukazatel nezhaste, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nepokládejte na ovládací panel horké nádobí.

 Varná zóna byla příliš 
dlouho v provozu a 
vypnula se.

Varnou zónu můžete ihned opět zapnout.
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Autorizovaný servis
Zákaznický servis Vám je k dispozici, pokud potřebujete 
opravit spotřebič, nakoupit příslušenství nebo náhradní díly, 
nebo máte jakékoliv otázky týkající se našich výrobků a 
služeb.
Kontakt na náš zákaznický servis najdete v příloze.

Pokud se obracíte na náš zákaznický servis, uveďte prosím 
vždy číslo výrobku (číslo E) a výrobní číslo (číslo FD) 
Vašeho spotřebiče. Tyto údaje najdete na výrobním štítku, 
který je nalepen na spodní straně varné desky.

Číslo E a číslo FD



1

ET375MF11E

Montážní návod



2

1

2
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Důležité pokyny

 Bezpečnost během používání spotřebiče 
je zaručena pouze tehdy, pokud vestavba 
proběhla technicky správně a v souladu s 
tímto návodem k montáži. Za škody, které 
vznikly neodbornou vestavbou, odpovídá 
pracovník, který provedl vestavbu.
 Spotřebič smí připojit k elektrické síti 
pouze kvalifikovaný odborník. Přitom
platí ustanovení místního dodavatele 
elektrického proudu.
 Tento spotřebič odpovídá ochranné třídě 
I. a smí být používán pouze s uzemňovací 
přípojkou.
 Pokud je spotřebič používán bez 
uzemňovací přípojky nebo byl neodborně 
vestavěn, může způsobit vážné škody.
Výrobce neodpovídá za neodborné 
používání spotřebiče nebo možné škody 
zapříčiněné chybnou elektrickou instalací.
 Elektrické jištění pojistkou typu B nebo C 
je nezbytné.
 Musí být namontováno odpojovací 
zařízení pro všechny fáze se vzdáleností 
kontaktů nejméně 3 mm. Toto odpadá 
pouze tehdy, pokud je připojení k elektrické 
síti realizováno pomocí zásuvky (podle 
síly proudu spotřebiče), a tato zásuvka je 
snadno přístupná a uzemněná.
 Síťový kabel musí být umístěn tak, aby 
se nedotýkal horkých částí varné desky 
nebo pečicí trouby.
 Varná deska smí být vestavěna pouze 
nad pečicí troubu shodné značky, která je 
vybavena nuceným větráním.
 Pokud se pod varnou deskou nenachází 
žádná pečicí trouba, musí být pod varnou 
desku namontována dřevěná deska 
s minimálním odstupem 10 mm pod 
nejhlubším bodem varné desky.
 Jakékoliv práce ve vnitřním prostoru 
spotřebiče, a to včetně výměny síťového 
kabelu, smí provádět pouze pracovník 
zákaznického servisu.

Příprava nábytku
- obrázek 1 (v závislosti na modelu 
A nebo B)

 Pracovní deska musí být rovná a 
vodorovná. Přířezné práce na nábytku 
musí být provedeny před vestavbou 
varné desky. Odstraňte třísky, abyste 
zaručili správný provoz elektrických 
komponent. Kuchyňský nábytek musí 
být stabilní i po provedených přířezných 
pracích.
 Vestavný nábytek musí být žáruvzdorný 
do 90 °C.
 Při vestavbě musíte dodržet minimální 
odstup 70 mm mezi varnou deskou 
a boční stěnou, pokud je k dispozici. 
Nedoporučujeme vestavbu varné desky 
mezi dvě boční stěny. Pokud je tomu tak, 
musíte dodržet minimální odstup na jedné 
straně 200 mm a na druhé straně 70 mm.
 Řezné plochy musí být žáruvzdorně 
zapečetěny, aby při vlhkosti nenabobtnaly.

Vestavba varné desky a její 
připojení k elektrické síti
- obrázek 2

 Údaje o elektrickém napětí najdete na 
výrobním štítku.
 U spotřebičů se spojovacím kabelem k 
elektrické síti:
Konektory spojovacího kabelu připojte 
k elektrické síti podle následujícího 
barevného schématu:
zelenožlutá - ochranný vodič � ;
modrá -         nulový vodič (neutrální vodič);
hnědá -         fázový vodič (vnější vodič).
 Zelenožlutý vodič, který slouží jako 
ochranný vodič, musí být vždy připojen jako 
první a musí být delší než ostatní vodiče, 
aby se při pohybu varné desky odpojil 
teprve po všech ostatních.
 Dbejte na to, abyste při vestavbě varné 
desky nezaklínili kabel nebo ho nepoložili 
přes ostré hrany.
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 Varnou desku a pracovní desku 
nespárujte silikonem. Varná deska je k 
tomuto účelu vybavena těsněním.
 Pokud se pod varnou deskou nachází 
pečicí trouba, veďte kabel varné desky v 
levém rohu k přípojnému místu, tzn. položte 
kabel vedle pečicí trouby, ne nad ni.
Pokyn
U kachličkovaných pracovních desek 
vyspárujte mezery mezi jednotlivými 
kachlemi silikonem.
Demontáž varné desky
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Uvolněte upevňovací šrouby.
Zatlačte zespodu na varnou desku a 
odstraňte ji.

Spojovací lišta

 Ke společné vestavbě různých varných 
desek je Vám k dispozici spojovací lišta, 
kterou si můžete zakoupit v zákaznickém 
servisu nebo ve specializovaném obchodě.



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

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list
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5. Náhradní díly
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8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod
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siemens.spotrebice@bshg.com
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Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú 
vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach
www.siemens-home.com/sk.
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Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu. 
Len tak môžete správne používať Váš spotrebič.

Návod na obsluhu a inštaláciu starostlivo uschovajte. 
Pokiaľ spotrebič predávate inej osobe, nezabudnite priložiť 
celú dokumentáciu.

Po vybalení spotrebič vyskúšajte. Ak došlo k poškodeniu 
spotrebiča počas prepravy, nezapájajte ho, kontaktujte 
zákaznícky servis a nahláste poškodenie, inak stratíte 
právo na náhradu škody.

Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie. 
Spotrebič používajte výhradne na prípravu jedla.
   
Nenechávajte spotrebič počas prevádzky nikdy bez dozoru.

Deti a dospelý nesmú nikdy používať spotrebič bez dozoru,

 ak nie sú telesne či duševne spôsobilí 

 alebo ak im chýbajú vedomosti či skúsenosti, 

aby mohli spotrebič správne a bezpečne používať.

Nedopustíte, aby sa deti hrali so spotrebičom. 

Bezpečnostné 
pokyny

Bezpečná obsluha

�
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Nebezpečenstvo požiaru!
Prehriaty olej a tuk sa ľahko vznietia. Na prípravu jedla na 
oleji alebo tuku stále dohliadajte. Ak dôjde ku vznieteniu 
oleja alebo tuku, nikdy oheň nehaste vodou. 
Nádobu rýchlo zakryte pokrievkou alebo tanierom, tým 
udusíte plamene. Vypnite varnú zónu.

Nebezpečenstvo popálenia! 
Nikdy sa nedotýkajte horúcich varných zón.
Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča. 
Indikátor zostatkového tepla Vás varuje pred horúcimi 
varnými zónami.

Nebezpečenstvo požiaru! 
Nikdy neukladajte horľavé predmety na varnú dosku.

Nebezpečenstvo požiaru! 
Ak sa varná doska nachádza nad šuplíkom, nikdy tam 
neuschovávajte horľavé predmety alebo spreje.

Nebezpečenstvo poranenia! Ak sa medzi dnom hrnca a 
varnou zónou nachádza tekutina, môže dôjsť ku vzniku 
tlaku pary. Hrniec tak môže vyskočiť do výšky. Varnú zónu 
a dno hrnca udržujte vždy suché.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Spotrebič 
odpojte od elektrického prúdu, ak je varná doska 
poškodená alebo prasknutá. Kontaktujte zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Spotrebič 
odpojte od elektrického prúdu, ak je varná doska 
poškodená alebo prasknutá. Kontaktujte zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neodborné 
opravy sú nebezpečné. Len odborník zo zákazníckeho 
servisu môže vykonávať opravy spotrebiča.

Každý zásah do spotrebiča, aj výmenu alebo montáž 
spojovacieho káblu, môže vykonať len odborník zo 
zákazníckeho servisu.

Prehriaty olej a tuk

Horúce varné zóny

Mokré dna hrncov a 
mokré varné zóny

Praskliny v sklokeramike

Varná zóna hreje, ale 
indikátor nefunguje

Neodborné opravy

Spojovací kábel



6    

Spojovací kábel elektrických spotrebičov sa nesmie dotýkať 
horúcich varných zón. Mohlo by dôjsť k poškodeniu izolácie 
kábla a varnej zóny.

Dočasne prerušená prevádzka varných zón nesignalizuje žiadnu 
poruchu. Varné zóny vždy pracujú na plný výkon a v kratších  alebo 
dlhších intervaloch - podľa zvoleného varného stupňa - dochádza k  
zapínaniu alebo vypínaniu (vyšší varný stupeň znamená dlhší čas 
ohrevu a vyššiu teplotu).

Drsné dno kuchynského riadu môže poškriabať sklokeramiku.

Vyvarujte sa ohrievaniu prázdnych hrncov. Mohlo by dôjsť k 
poškodeniu.

Neukladajte horúce nádoby na ovládací panel, oblasť indikátorov a 
rám varnej dosky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.

Soľ, cukor a zrnká piesku môžu poškriabať sklokeramiku. 

Varnú dosku nikdy nepoužívajte ako pracovnú alebo odkladaciu 
dosku.

Ak spadnú tvrdé alebo ostré predmety na varnú dosku, môže dôjsť 
k jej poškodeniu.

Cukor a podobné výrobky môžu poškodiť varnú dosku. 
Tieto výrobky odstráňte škrabkou na sklo.

Nevhodné čistiace prostriedky alebo odreniny spôsobené 
kuchynským riadom môžu viesť ku kovovému zafarbeniu varnej 
dosky.

Hliníkové fólie a nádoby z umelej hmoty sa na varnej zóne roztavia. 
Ochranná fólia nie je vhodná pre Vašu varnú dosku.

Príčiny poškodenia

Dno hrncov a panvíc

Horúce panvice a hrnce

Soľ, cukor a piesok

Tvrdé a ostré predmety

Jedlo, ktoré pretečie

Nevhodné čistiace 
prostriedky

Fólie a plasty

�
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Prístroj vybalte a obal zlikvidujte v súlade s predpismi na 
ochranu životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou 
smernicou 2002/96/EG týkajúcej sa elektroniky a starých 
prístrojov (waste electrical and electronic equipment 
WEEE). Táto smernica upravuje spätný odber a recykláciu 
starých prístrojov v rámci Európskej únie.

   Používajte kuchynský riad so silným rovným dnom. 
   Nerovné dno zvyšuje spotrebu energie.
   Priložte pravítko ku dnu nádoby. Ak všade prilieha, je 

dno nádoby dokonalo rovné.

  Priemer dna nádoby by mal súhlasiť s veľkosťou varnej 
zóny. 

   Dodržiavajte: Ak výrobca udáva priemer nádoby, jedná 
sa väčšinou o horný priemer danej nádoby. Tento je 
spravidla väčší ako priemer dna. Ak priemer nádoby 
nesúhlasí s varnou zónou, je lepšie používať nádobu 
väčšiu ako je varná zóna, pretože inak zostane polovica 
energie nevyužitá.

  Zvoľte nádobu, ktorá odpovedá množstvu 
pripravovaného jedla. Väčšia, ale poloprázdna nádoba 
spotrebuje oveľa viac energie.

  Nádobu postavte vždy na stred varnej zóny a vždy 
ju zakryte pokrievkou. Pri varení bez pokrievky sa 
spotrebuje 4x viac energie.

  Pri varení používajte len málo vody. Tým ušetríte 
energiu. Okrem toho zostanú pri varení zeleniny všetky 
vitamíny a minerálne látky zachované.

Ekologická likvidácia 
odpadu

Tipy na úsporu 
energie

Ochrana životného prostredia
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Ovládací panel

Ovládacie pole

Upozornenie

Tieto pokyny platia pre rôzne varné dosky.

Na strane 2 nájdete prehľad jednotlivých typov.

Ak sa dotknete určitého symbolu, aktivujete tým príslušnú 
funkciu.

Nastavenie varnej dosky sa nezmení, ak sa dotknete 
niekoľkých polí zároveň. Tak môžete utrieť nečistoty na 
ovládacom panely. Ovládacie polia udržujte vždy suché. 
Vlhkosť negatívne ovplyvňuje ich funkciu.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Indikátory pre
varný stupeň  - 

prevádzkový stav 
zostatkové teplo /

Ovládacie pole pre
j timer

Ovládacie pole pre
� hlavný spínač
� dvojokruhovú varnú zónu

Programovacie pole pre
výber varného stupňa
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Pri týchto varných zónach nemôžete zmeniť veľkosť varnej 
plochy.

Zvoľte varnú zónu. Veľkosť nádoby by mala súhlasiť s 
rozmermi varnej zóny.

Veľkosť týchto varných zón môžete zmeniť. Varná zóna 
musí byť zapnutá.

Zapnutie vonkajšieho ohrevného okruhu:
Dotknite sa symbolu V. Kontrolka sa rozsvieti.
Vypnutie vonkajšieho ohrevného okruhu:
Opäť sa dotknite symbolu V. Kontrolka zhasne.

Pri opätovnom zapnutí varnej zóny bude automaticky 
zvolená naposledy použitá veľkosť.

Varné zóny

Jednookruhová varná 
zóna

Dvojokruhová varná zóna
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Varná doska je vybavená indikátorom zostatkového tepla 
/ pre každú varnú zónu, ktorý signalizuje, ktoré varné 
zóny sú ešte horúce. Varných zón s týmto indikátorom sa 
nedotýkajte.

Indikátor zostatkového tepla / svieti, dovtedy kým je 
varná zóna horúca, a to aj po vypnutí varnej dosky.

Indikátor 
zostatkového tepla
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Nastavenie varnej dosky
V tejto kapitole sa dozviete, ako môžete naprogramovať 
varné zóny. V tabuľke je uvedený čas tepelnej úpravy a 
varné stupne pre rôzne jedlo.

Varnú dosku zapnete a vypnete pomocou hlavného 
spínača �.

Dotknite sa symbolu �. Zaznie akustický signál a indikátor 
I nad symbolom � sa rozsvieti.

Dotýkajte sa symbolu �, až indikátor I nezhasne. Varná 
doska je vypnutá. Indikátor zostatkového tepla svieti tak 
dlho, až varné zóny dostatočne nevychladnú.

Varná doska sa automaticky vypne, pokiaľ všetky varné 
zóny nebudete určitý čas používať.

Pokiaľ je varná doska ešte horúca, objaví sa indikátor / 
zostatkového tepla.

Zvoľte požadovaný varný stupeň pomocou symbolov 1 až 9.

Varný stupeň 1 = najnižší výkon
Varný stupeň 9 = najvyšší výkon

Každý varný stupeň disponuje medzistupňom. Tento 
medzistupeň je označený bodkou.

Zapnutie a vypnutie 
varnej dosky

Zapnutie

Vypnutie

Pokyny

Nastavenie varnej 
zóny
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Nastavenie varného stupňa:

Varná doska musí byť zapnutá.

Pri spotrebičoch, ktoré sú vybavené iba jednou varnou 
zónou, vykonajte len krok 2.

1.  Dotknite sa symbolu ý  odpovedajúcej varnej zóny.
   Indikátory  a  sa rozsvietia.

2.  Potom prejdite prstom cez programovacie pole, až kým 
sa nerozsvieti požadovaný varný stupeň.

Pri spotrebičoch s jednou varnou zónou sa dotknite 
symbolu varného stupňa .

Pri spotrebičoch s niekoľkými varnými zónami zvoľte 
požadovanú varnú zónu a potom sa dotknite symbolu 
varného stupňa .

Varná zóna sa automaticky zapne a objaví sa indikátor 
zostatkového tepla.

Vypnutie varnej zóny
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Tabuľka varenia
V tejto tabuľke sú uvedené niektoré príklady.

Čas tepelnej úpravy závisí na druhu, hmotnosti a kvalite 
jedla, preto môže dochádzať k malým odchýlkam. Pre 
uvedenie do varu používajte varný stupeň 9. Uvedený čas 
tepelné úpravy nezahrňuje čas potrebný na uvedenie jedla 
do varu.

Jedlo Varný stupeň Čas tepelnej
úpravy v 
minútach

Rozpúšťanie
Čokoláda, poleva, maslo, med
Želatina

1 - 2
1 - 2

-
-

Ohrievanie a udržovanie teploty
Jedlo z jedného hrnca (napr. šošovica)
Mlieko**
Párky vo vode**

1 - 2
1 - 2
3 - 4

-
-
-

Rozmrazovanie a ohrievanie
Špenát, zamrazený
Guláš, zamrazený

2 - 3
2 - 3

5 - 15 min.
20 - 30 min.

Dováranie, preváranie
Knedlíčky/noky
Ryby
Biele omáčky, napr. bešamelová omáčka
Šľahané omáčky, napr. omáčka Bernaise, holandská omáčka

4 - 5*
4 - 5*
1 - 2
3 - 4

20 - 30 min.
10 - 15 min.
3 - 6 min.
8 - 12 min.

Varenie, varenie v pare, dusenie
Ryža (s dvojnásobným množstvom vody)
Mliečna ryža
Zemiaky na lúpačku
Varené zemiaky
Cestoviny
Jedlo z jedného hrnca, polievka
Zelenina
Zelenina, zamrazená
Varenie v tlakovom hrnci

2 - 3
1 - 2
4 - 5
4 - 5
6 - 7*
3 - 4
3 - 4
3 - 4
4 - 5

15 - 30 min.
25 - 35 min.
25 - 30 min.
15 - 25 min.
6 - 10 min.
15 - 60 min.
10 - 20 min.
10 - 20 min.
-

Dusenie
Rolády
Dusené pečené mäso
Guláš

4 - 5
4 - 5
2 - 3

50 - 60 min.
60 - 100 min.
50 - 60 min.
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Jedlo Varný 
stupeň

Čas tepelnej
úpravy v 
minútach

Pečenie
Rezeň, prírodný alebo obaľovaný
Rezeň, zamrazený
Fašírka, prírodná alebo obaľovaná
Steak (hrubý 3 cm)
Hydina (prsia) (hrubé 2 cm)
Hydina (prsia), zamrazená
Ryby a rybie filé, prírodné
Ryby a rybie filé, obaľované
Skampi a krevety
Zamrazené ryby a rybie filé, obaľované (napr. rybie prsty)
Jedlo z panvice, zamrazené
Palacinky
Omelety
Nolské oko

5 - 7
5 - 7
5 - 7
7 - 8
4 - 6
4 - 6
5 - 6
5 - 7
6 - 8
6 - 7
5 - 7
5 - 7
3 - 4
4 - 5

6 - 10 min.
8 - 12 min.
8 - 12 min.
8 - 12 min.
10 - 20 min.
10 - 30 min.
8 - 20 min.
8 - 20 min.
4 - 10 min.
8 - 12 min.
6 - 10 min.
pečte postupne
pečte postupne
3 - 6 min.

Fritovanie** (v 1 - 2 l oleja)
Zamrazené potraviny, napr. hranolčeky, kuracie nuggety 
(porcie po 150 g - 200 g)
Krokety, zamrazené (porcie po 150 g - 200 g)
Mäsové guličky
Mäso, napr. kuracie časti
Ryby obaľované alebo v pivnom cestičku
Zelenina, huby obaľované alebo v pivnom cestičku
Drobné pečivo, napr. dolky, ovocie v cestičku

8 - 9

7 - 8
7 - 8
6 - 7
5 - 6
5 - 6
4 - 5

fritujte postupne

*   Po dosiahnutí bodu varu ďalej varte bez pokrievky.
**  Bez pokrievky.
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Timer
Tuto funkciu môžete používať dvojakýn spôsobom:

–  k automatickému vypnutiu varnej zóny;
–  ako kuchynský budík.

Nastavte čas tepelnej úpravy pre požadovanú varnú zónu. 
Po uplynutí nastaveného času tepelnej úpravy sa varná 
zóna automaticky vypne.

Varná doska musí byť zapnutá.

1.  Zvoľte varnú zónu (len pri spotrebičoch s niekoľkými 
varnými zónami) a požadovaný varný stupeň. Potom 
sa dotknite symbolu j. Na ovládacom poli pre timer 
svietia indikátory ,  a min. Na varnej zóne svieti 
indikátor ? .

2.  Na programovacom poli nastavte požadovaný čas 
tepelnej úpravy. Akl tlačíte dlhšie na príslušné miesto, 
minúty rýchlejšie ubiehajú.

Po uplynutí niekoľkých sekúnd začne nastavený čas 
tepelnej úpravy ubiehať.

Po uplynutí času tepelnej úpravy sa varná zóna 
automaticky vypne. Zaznie akustický signál. Na varnej zóne 
sa objaví  a na indikátore ovládacieho panelu pre timer 
sa objaví . Ak sa dotknete symbolu j, zmiznú všetky 
indikátory a akustický signál stíchne.

Automatické 
vypnutie varnej 
zóny

Nastavenie funkcie

Po uplynutí času tepelnej 
úpravy
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Zvoľte varnú zónu (len pri spotrebičoch s niekoľkými 
varnými zónami) a potom sa dotknite symbolu j.

Zmeňte čas tepelné úpravy na programovacom panely.

Zvoľte varnú zónu (len pri spotrebičoch s niekoľkými 
varnými zónami) a potom sa dotknite symbolu j. Potom 
nastavte na programovacom panely ako čas . 
Indikátor ?  zhasne.

Ak chcete zistit zostávajúci čas tepelnej úpravy, zvoľte 
požadovanú varnú zónu (pri spotrebičoch s niekoľkými 
varnými zónami). Čas tepelnej úpravy môžete nastaviť v 
rozmedzí od 1 až do 99 minút.
Prerušenie dodávky elektrického prúdu spôsobí deaktiváciu 
funkcie timeru.

Kuchynský budík minútka umožní naprogramovanie času 
tepelnej úpravy v rozmedzí od 1 až do 99 minút. Kuchynský 
budík závisí na iných nastaveniach.

1.   Niekoľkokrát sa dotknite symbolu j, až kým sa 
nerozsvieti indikátor a. Na ovládacom poli timeru 
svietia indikátory ,  a min.

2.   Na programovacom paneli nastavte požadovaný čas 
tepelnej úpravy.

Po uplynutí niekoľkých sekúnd začne nastavený čas 
tepelnej úpravy ubiehať.

Po uplynutí času tepelnej úpravy zaznie akustický signál. 
Na indikátore funkcie timeru sa objaví  a a. 
Ak sa dotknete symbolu j, indikátory zmiznú a akustický 
signál stíchne.

Niekoľkokrát sa dotknite symbolu j, ž kým sa nerozsvieti 
indikátor a, a zmeňte pomocou programovacieho poľa čas 
tepelnej úpravy.

Korekcie nastavenia času 
tepelnej úpravy

Deaktivácia 
automatického vypnutia 

Tipy a pokyny

Kuchynský budík

Nastavenie funkcie

Po uplynutí času tepelnej 
úpravy

Deaktivácia kuchynského 
budíka
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Automatické obmedzenie času tepelnej úpravy

Ak sa neobjaví nastavený čas tepelnej úpravy, niekoľkokrát 
sa dotknite symbolu j, až kým sa nerozsvieti a na 
indikátore funkcie timeru.

Prerušenie dodávky elektrického prúdu spôsobí deaktiváciu 
timeru.

Automatické vypnutie varnej zóny aj kuchynský budík 
môžete používať súčasne.

Pokiaľ je varná zóna dlhší čas v prevádzke, bez toho 
aby ste zmenili nastavenie, bude aktivované automatické 
obmedzenie času tepelnej úpravy.

Varná zóna už nehreje.
Na indikátore varnej zóny striedavo blikajú symboly ,  a 
na indikátore zostatkového tepla /.

Pokiaľ sa dotknete akéhokoľvek symbolu, indikátor zhasne. 
Teraz môžete varnou zónu opäť nastaviť.

Kedy dôjde k aktivácii automatického obmedzenia času 
tepelnej úpravy, závisí na zvolenom varnom stupni 
(rozmedzie od 1 do 10 hodín).

Tipy a pokyny
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Základné nastavenia

Varná doska disponuje určitými nastaveniami. Niektorá z 
týchto nastavení môžete zmeniť.

    Vypnutie akustického signálu 
Krátky akustický signál, ktorý potvrdzuje, 
že ste sa dotkli nejakého symbolu, alebo 
dlhý akustický signál, ktorý oznamuje 
neodbornú manipuláciu so spotrebičom.

 väčšina signálov je vypnutá
 iba tón signalizujúci chybnú   
     manipuláciu je aktívny
 všetky signály sú aktívne

  Automatický timer
Varná zóna sa automaticky vypne po 
uplynutí nastaveného času tepelnej 
úpravy.

  automatické vypnutie je  
       deaktivované*
  minúta = minimálny čas
 minút = maximálny čas

  Dĺžka akustického signálu timeru
Akustický signál, ktorý oznamuje, že 
uplynul čas nastavený na kuchynskom 
budíku, alebo že bola automaticky vypnutá 
varná zóna.

 10 sekúnd
   30 sekúnd
   1 minúta

  ** Dvojokruhová varná zóna
Dvojokruhová varná zóna sa automaticky 
zapne v naposledy zvolenej veľkosti.
Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť 
zapnutie a vypnutie vonkajšej varnej zóny

 vonkajšia zóna je vypnutá
 vonkajšia zóna je zapnutá
 bude zvolená naposledy 
    nastavená veľkosť*

  ** Výber varnej zóny
Ako základné nastavenie bude vždy 
zvolená naposledy naprogramovaná varná 
zóna.
To môžete zmeniť.
Varná zóna zostane zvolená na 5 sekúnd.

 základné nastavenie*
 obmedzenie na 5 sekúnd

  Návrat k základným nastaveniam varnej 
dosky
Zmaže všetky vykonané zmeny.

  osobné nastavenie
  návrat k základným   
     nastaveniam*

*   Hodnoty nastavené výrobným závodom.
** Len pri spotrebičoch s dvoma varnými zónami.
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Postupujte následovne:

1. Zapnite varnú dosku pomocou hlavného spínača.

2.  Počas 10 sekúnd sa dotýkajte symbolu j, pokiaľ 
nezaznie potvrdzovací akustický signál a pokiaľ sa na 
indikátore varnej zóny vľavo vedľa programovacieho 
poľa nerozsvieti    (viď obrázok).

3.   Dotýkajte sa symbolu j, až sa na indikátore nezobrazí 
požadovaná funkcia.

4.   Potom na programovacom poli vyberte požadované 
nastavenie.

   Nové nastavenie sa objaví na indikátore funkcie timeru 
nad programovacím poľom.

5.   Opäť sa dotýkajte symbolu j aspoň 4 sekundy, 
až nezaznie signál. Nové nastavenie bolo správne 
uložené.

Zmena základných 
nastavení

Voľba požadovaného 
základného nastavenia
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Čistenie a údržba
Typy a pokyny v tejto kapitole by Vám mali pomôcť pri 
optimálnej starostlivosti a čistení varnej dosky.

Varnú dosku čistite po každom varení. Tým zabránite 
pripečeniu jedla.

Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre 
varné dosky. Dodržiavajte pokyny na obalu čistiaceho 
prostriedku.

V žiadnom prípade nepoužívajte:

  agresívne čistiace prostriedky;

   leptavé čistiace prostriedky ako spreje určené na 
čistenie rúry na pečenie a odstraňovače škvŕn;

   hliníkovú vlnu alebo drsné špongie, ktoré by mohli varnú 
dosku poškriabať;

   vysokotlakové alebo parné čističe.

Ak pripravujete jedlo priamo na sklokeramickej doske 
(grilovacia zóna), nesmiete používať na čistenie 
sklokeramiky výrobky, ktoré obsahujú jedovaté látky.

Zaschnuté nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.

1.  Odistite škrabku na sklo.

2.   Vyčistite čepeľou povrch varnej dosky.

Povrch varnej dosky nikdy nečistite púzdrom škrabky, 
mohlo by dôjsť k poškrabaniu povrchu.

Čepeľ škrabky na sklo je veľmi ostrá. Nebezpečenstvo 
poranenia. Čepeľ zaistite, keď škrabku nepoužívate. 
Poškodenú čepeľ ihneď vymeňte.

Sklokeramika

Čistenie

Škrabka na sklo

�

�
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Ochranný prostriedok naneste na varnú dosku. 
Dodržiavajte pokyny na obale.

Ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny, zabránite 
poškodeniu rámu varnej dosky:

  používajte len teplú vodu s trochou mydla;

   nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky;

   nepoužívajte škrabku na sklo.

Poruchy sú často zapríčinené len malými detailmi. Skôr ako 
kontaktujete zákaznícky servis, dodržiavajte následujúce 
rady a pokyny.

Starostlivosť

Rám varnej dosky

Odstránenie porúch

Indikátor Porucha Pokyny na opravu
Žiadny Došlo k prerušeniu 

dodávky elektrického 
prúdu.

Pripojenie spotrebiča 
neprebehlo podľa 
pripojovacieho plánu.

Porucha elektronického 
systému.

Preskúšajte pomocou iných spotrebičov, či nedošlo k 
prerušeniu dodávky elektrického prúdu.

Preskúšajte, či ste pripojili spotrebič podľa 
pripojovacieho plánu.

Ak predchádzajúce opatrenia neodstránili poruchu, 
kontaktujte zákaznícky servis.

 bliká Ovládací panel je vlhký 
alebo na ňom leží 
nejaký predmet.

Osušte ovládací panel alebo odstráňte predmet.

 +
číslo

Porucha elektronického 
systému.

Odpojte varnú dosku od elektrickej siete. Počkajte 
niekoľko sekúnd a potom ju opäť pripojte. Ak indikátor 
nezhaste, kontaktujte zákaznícky servis.

 Elektronický systém 
sa prehrial. Tým došlo 
k vypnutiu príslušnej 
varnej zóny.

Počkajte, kým sa elektronický systém dostatočne 
neochladí. Dotknite sa potom akéhokoľvek symbolu 
na varnej doske. Ak indikátor nezhaste, kontaktujte 
zákaznícky servis.

 Elektronický systém 
sa prehrial. Tým došlo 
k vypnutiu príslušnej 
varnej zóny

Počkajte, kým sa elektronický systém dostatočne 
neochladí. Dotknite sa potom akéhokoľvek symbolu 
na varnej doske. Ak indikátor nezhaste, kontaktujte 
zákaznícky servis.

Neukladajte na ovládací panel horúce nádoby.

 Varná zóna bola dlho v 
prevádzke a vypla sa.

Varnou zónu môžete ihneď opäť zapnúť.
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Autorizovaný servis
Zákaznický servis Vám je k dispozícii, pokiaľ potrebujete 
opraviť spotrebič, nakúpiť príslušenstvo alebo náhradné 
diely, alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich 
výrobkov a služieb.
Kontakt na náš zákaznícky servis nájdete v prílohe.

Pokiaľ sa obrátite na náš zákaznícky servis, uveďte prosím 
vždy číslo výrobku (číslo E) a výrobné číslo (číslo FD) 
Vášho spotrebiča. Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku, 
ktorý je nalepený na spodnej strane varnej dosky.

Číslo E a číslo FD



1

ET375MF11E

Montážny návod



2

1

2
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Dôležité pokyny

 Bezpečnosť počas používania spotrebiča 
je zaručená len vtedy, keď vstavanie bolo 
vykonané technicky správne a v súlade s 
týmto návodom na montáž. Za škody, ktoré 
vznikli neodborným vstavaním, zodpovedá 
pracovník, ktorý vstavanie vykonal.
 Spotrebič môže pripojiť k elektrickej 
sieti len kvalifikovaný odborník. Pritom
platia ustanovenia miestneho dodávateľa 
elektrického prúdu.
 Tento spotrebič zodpovedá ochrannej 
triede I. a môže byť používaný len s 
uzemňovacou prípojkou.
 Pokiaľ je spotrebič používaný bez 
uzemňovacej prípojky alebo bol neodborne 
vstavaný, môže spôsobiť vážne škody.
Výrobca nezodpovedá za neodborné 
používanie spotrebiča alebo možné škody 
zapríčinené chybnou elektrickou inštaláciou.
 Elektrické istenie poistkou tyu B alebo C 
je nevyhnutné.
 Musí byť namontované deliace 
zariadenie pre všetky fázy so vzdialenosťou 
kontaktov najmenej 3 mm. Toto neplatí iba 
vtedy, keď je pripojenie k elektrickej sieti 
realizované pomocou zásuvky (podľa sily 
prúdu spotrebiča), a táto zásuvka je ľahko 
prístupná a uzemnená.
 Sieťový kábel musí byť umiestnený tak, 
aby sa nedotýkal horúcich častí varnej 
dosky alebo rúry na pečenie.
 Varná doska môže byť vstavaná len nad 
rúrou na pečenie rovnakej značky, ktorá je 
vybavená núteným vetraním.
 Ak sa pod varnou doskou nenachádza 
žiadna rúra na pečenie, musí byť pod 
varnou dosku namontovaná drevená 
doska s minimálnym odstupom 10 mm pod 
najhlbším bodom varnej dosky.
 Akékoľvek práce vo vnútornom priestore 
spotrebiča, a to vrátane výmeny sieťového 
káblu, môže vykonávať len pracovník 
zákazníckeho servisu.

Príprava nábytku
- obrázok 1 (v závislosti na modely 
A alebo B)

 Pracovná doska musí byť rovná a 
vodorovná. Práce na nábytku musia 
byť vykonané pred vstavaním varnej 
dosky. Odstráňte triesky, aby ste 
zaručili správnu prevádzku elektrických 
komponentov. Kuchynský nábytok musí 
byť stabilný aj po vykonaných prácach.
 Vstavaný nábytok musí byť žiaruvzdorný 
do 90 °C.
 Pri vstavaní musíte dodržať minimálny 
odstup 70 mm medzi varnou doskou 
a bočnou stenou, ak je k dispozícii. 
Neodporúčame vstavanie varnej dosky 
medzi dve bočné steny. Ak je to tak, musíte 
dodržať minimálny odstup na jednej strane 
200 mm a na druhej strane 70 mm.
 Rezné plochy musia byť žiaruvzdorne 
zapečatené, aby pri vlhkosti nenapuchli.

Vstavanie varnej dosky a jej 
pripojenie k elektrickej sieti
- obrázok 2

 Údaje o elektrickom napätí nájdete na 
výrobnom štítku.
 Pri spotrebičoch so spojovacím káblom k 
elektrickej sieti:
Konektory spojovacieho káblu pripojte k 
elektrickej sieti podľa následujúcej farebnej 
schémy:
zelenožltá -   ochranný vodič � ;
modrá -         nulový vodič (neutrálny vodič);
hnedá -         fázový vodič (vnútorný vodič).
 Zelenožltý vodič, ktorý slúží ako 
ochranný vodič, musí byť vždy pripojený 
ako prvý a musí byť dlhší ako ostatné 
vodiče, aby sa pri pohybe varnej dosky 
odpojil až po všetkých ostatných.
 Dodržiavajte, aby ste pri vstavaní varnej 
dosky nezakliesnili kábel alebo ho nepoložili 
cez ostré hrany.
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 Varnú dosku a pracovnú dosku 
nešpárujte silikónom. Varná doska je pre 
tento účel vybavená tesnením.
 Ak sa pod varnou doskou nachádza 
rúra na pečenie, veďte kábel varnej dosky 
v ľavom rohu k prípojnému miestu, tzn. 
položte kábel vedľa rúry na pečenie, nie 
nad ňu.
Pokyn
Pri obkladaných pracovných doskách 
vyšpárujte medzery medzi jednotlivými 
obkladačkami silikónom.
Demontáž varnej dosky
Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Uvolnite upevňovacie skrutky.
Zatlačte zospodu na varnú dosku a 
odstráňte ju.

Spojovacia lišta

 Ku spoločnému vstavaniu rôzných 
varných dosiek je Vám k dispozícii 
spojovacia lišta, ktorú si môžete 
zakúpiť v zákazníckom servise alebo v 
špecializovanom obchode.



Informácie v prípade elektrických varných dosiek pre domácnosť



Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

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

roky záruka 
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.
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