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Doplňující informace o výrobcích, příslušenství, 
náhradních dílech a službách můžete najít na 
www.siemens-home.com/cz.
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Jestliže používáte kardiostimulátor nebo  
podobné zařízení, doporučujeme Vám, abyste  
dbali zvýšené opatrnosti při použití tohoto  
přístroje nebo při kontaktu s přístrojem za jeho  
provozu.  
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Mléčná rýže 
 

 
 

Eintopf (hustá polévka), 
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Krevety, tygří krevety
 

Restovaná zelenina s masem po asijsku

 
 

 
 

 ovoce v těstíčku
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Pokud v oblasti nastavení stisknete tlačítko 6 až 10, tak
se doba přípravy pokrmu zvýší o jednu minutu.
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Reinigen

   spotřebiče 
Vhodné produkty pro údržbu a čistění si můžete 
zakoupit v našem zákaznické servisu.

Odolné nečistoty  
 

 
.



HäufigeFragenundAntworten(FAQ)
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Störungen,wastun?
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Kundendienst  
 

 jste se vyhnuli zbytečným 
návštěvám našich servisních techniků.

Označení produktu č. č. 
označení

produktu č. č. 
Tyto 

 " "



 Zkušební pokrmy

Prüfgerichte Tyto tabulky jsou navrženy pro zkušební instituty ke 
zjednodušení kontroly .
Údaje v této tabulce jsou uvedeny s ohledem na 
příslušenství značky Schulte-Ufer (4 kusy nádobí ze 
sady pro HEZ 390042 indukční varné desky) 
s následujícími rozměry:

Hluboký hrnec Ø 16 cm, 1,2 l pro varné zóny Ø 14,5 cm
Hrnec Ø 16 cm, 1,7 l pro varné zóny Ø 14,5 cm
Hrnec Ø 22 cm, 4,2 l pro varné zóny Ø 18 cm

.

Čočková polévka, ohřívání a udržování teploty  
Čočková polévka

.

Čočková polévka z plechovky  
 

c
(po 1 minutě 
promíchejte)

.

c

.

  

  

(po 1 
minutě 

promíchejte)



Příprava mléčné rýže
Mléčná rýže

 
 

 

Mléčná rýže  

.

.

Vepřová pečeně 
 pečeně

pečeně  
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 Bezpečnost během používání přístroje 
je zaručena pouze tehdy, pokud byla vestavba z technického 
hlediska provedena správným způsobem a podle tohoto 
montážního návodu. Za škody, které vzniknou neodbornou 
vestavbou, ručí montér.
Tento přístroj je vhodný k používání až do nadmořské výšky 
4000 metrů.

Přístroj může obsahovat permanentní magnety, které mohou 
ovlivnit elektronické implantáty jako např. kardiostimulátor nebo 
inzulínovou pumpu. Proto během montáže dodržujte minimální 
odstup od elektronických implantátů 10 cm.

 Musí být provedeno 
koncesovaným odborníkem. Přitom musí být dodržována 
ustanovení místního dodavatele elektřiny.
Přístroj musí být napojen napevno a přípojka musí být opatřena 
odpovídajícím odpojovačem dle předpisů o instalaci. 

 Přístroj patří do ochranné třídy I a smí být použit 
pouze v kombinaci s uzemněnou přípojkou.
Výrobce nezodpovídá za poruchy nebo možné škody, které vznikly 
v důsledku chybné elektrické instalace.

 Síťový připojovací kabel smí instalovat 
pouze odborník s licencí nebo vyškolený technik zákaznického 
servisu. Potřebné údaje k připojení naleznete na typovém štítku 
a schématu připojení.

Indukční varné desky smí být 
instalovány pouze nad zásuvky nebo pečicí trouby s odvětráváním 
stejné značky. Pod varnou deskou se nesmí nacházet žádné 
chladničky, myčky nádobí, trouby bez odvětrávání nebo pračky.

 Vzdálenost mezi odsavačem par a varnou deskou 
musí odpovídat minimální udané vzdálenosti podle montážního 
návodu pro odsavač par.

Musí být rovná, vodorovná a stabilní. Dodržujte 
pokyny výrobce pracovní desky.
Pokud tloušťka pracovní desky, do které bude zabudována varná 
deska, neodpovídá zadání, vyztužte ji nehořlavým materiálem 
odolným proti vodě, dokud nedosáhnete minimální doporučované 
tloušťky. V opačném případě nelze zaručit dostačující stabilitu.

Pracovní deska, do které bude varná deska zabudována, by měla
snést zatížení cca 60 kg.
Po zabudování varné desky nejprve zkontrolujte, zda je rovná.

Neodborná vestavba, napojení nebo chybná montáž 
vedou ke ztrátě záruky.

Veškeré práce provedené na vnitřku spotřebiče, 
včetně výměny síťového připojovacího kabelu, smí provést 
výhradně k tomu vyškolený technik zákaznického servisu.

 Musí být odolný minimálně do 
teploty 90 °C.

Po vyříznutí odstraňte třísky.
Opatřete je žáruvzdorným materiálem.

Pracovní deska: Musí mít tloušťku minimálně 20 mm.
Odvětrávání: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní 
oblastí zásuvky musí činit 65 mm.

Přihrádka: Musí mít tloušťku minimálně 30 mm.
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Aby byla zaručena správná funkčnost přístroje, musí být varná 
deska odpovídajícím způsobem odvětrávána.
Protože ventilace ve spodní části přístroje potřebuje dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu, musí být nábytek instalován 
odpovídajícím způsobem. K tomu je třeba následující:

Minimální vzdálenost mezi zadní stěnou nábytku a kuchyňskou
stěnou a mezi povrchem pracovní desky a horní částí zásuvky

.
Otvor nahoře v zadní stěně nábytku .
Pokud není od zadní stěny nábytku dodržena minimální
vzdálenost 20 mm, musí být v dolní části otvor .

Pokud bude přístroj vestavěn do varného ostrůvku 
nebo bude instalován jiným způsobem, který zde nebyl popsán, 
musí být dodrženo odvětrávání varné desky.

Odpojte přístroj od elektrické sítě.
Odstraňte úchytky.
Vyjměte varnou desku tak, že na ni zatlačíte směrem zespodu.

Poškození přístroje! Nezkoušejte vyjmout přístroj páčením shora.

 

 Podívejte se do montážního návodu pro pečicí 
troubu, zda nemusí být vzdálenost mezi varnou deskou a pečicí 
troubou větší.
Odvětrávání: Vzdálenost mezi pečicí troubou a varnou deskou 
musí činit minimálně 5 mm.

Pokud není nábytek uvnitř širší než 880 mm, proveďte na
bočních stěnách výřezy .





Informace v případě elektrických varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka 
Značka SIEMENS
Model EX275FXB1E 

Typ varné desky elektrická 
Počet zón a/a nebo ploch na vaření 4 

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) indukční 

V případě kruhových zón a nebo ploch na vaření: průměr 
plochy užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

levá přední Ø 20/21 cm
levá zadní Ø 20/21 cm

pravá zadní Ø 20/21 cm
pravá přední Ø 20/21 cm

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka 
plochy užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu a nebo 

plochu na vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg 
levá přední 175,0 Wh/kg
levá zadní 175,0 Wh/kg

pravá zadní 175,0 Wh/kg
pravá přední 175,0 Wh/kg

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 175,0 Wh/kg

Tabulka povinných informací pro domácnost: (V  smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.) 



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

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.siemens-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

www.siemens-home.com/cz.
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BestimmungsgemäßerGebrauch

prístroja

 podobný prístroj

prístroja prístrojom
Poraďte sa so svojím 

lekárom alebo výrobcom daného 
zdravotníckeho prístroja o možnej 
nezlúčiteľnosti spotrebiča s daným 
zdravotníckym prístrojom.



Dôležité bezpečnostné pokyny
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WichtigeSicherheitshinweise  

Horúci olej a tuk sa môže ľahko vznietiť.
Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez
dozoru. V prípade vzplanutia oleja či tuku
oheň nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú
dosku. Uhaste opatrne plamene
pomocou pokrievky, protipožiarnej deky
alebo podobného nástroja.

B Varné zóny sú veľmi horúce. Nikdy
neumiestňujte na varnú dosku horľavé
alebo výbušné predmety. Na varnej
doske žiadne predmety neskladujte.

B Prístroj sa veľmi zahrieva. Neskladujte
v zásuvkách priamo pod varnou doskou
výbušné predmety alebo spreje.

B Varná doska sa automaticky vypne
a nie je možné ju znovu použiť. Neskôr
sa môže znovu samovoľne zapnúť.
Vypnite elektrický istič v poistkovej
skrini.

 
Varné zóny a ich okolitá oblasť
(konkrétne prípadné okolie varnej zóny)
sa veľmi zahrievajú. Nikdy sa rozpálených
povrchov nedotýkajte. Udržujte deti
mimo dosahu prístroja.

V Varné zóny sa zahrejú, displej však 
nesvieti. Vypnite elektrický istič 
v poistkovej skrini. Kontaktujte 
zákaznícky servis.

V Kovové predmety na varnej doske sa veľmi
rýchlo zahrejú. Na varnú dosku nikdy
neklaďte kovové predmety
(napríklad nože, vidličky, lyžice, pokrievky).

B Po každom použití varnú dosku vypnite
hlavným vypínačom. Nečakajte, až sa po
odstránení hrnca z varnej zóny varná doska
automaticky vypne.

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy 
alebo výmenu sieťového kábla smú 
vykonávať len servisní technici vyškolení 
výrobcom. V prípade poruchy prístroja ho 
vypnite a odpojte z hlavného vedenia 
alebo vypnite elektrický istič v poistkovej 
skrini. Kontaktujte zákaznícky servis.

Nepoužívajte vysokotlakové čističe
alebo parné čističe, môžu viesť k úrazu
elektrickým prúdom.

S Poškodený prístroj môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom. Poškodený 
prístroj nikdy nezapínajte. Odpojte 
prístroj z hlavného vedenia alebo 
vypnite elektrický istič v poistkovej 
skrini. Kontaktujte zákaznícky servis.

S Praskliny v sklokeramike môžu spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom. Odpojte 
prístroj z hlavného vedenia alebo 
vypnite elektrický istič v poistkovej 
skrini. Kontaktujte zákaznícky servis.

Varná doska je vybavená vetrákom 
v spodnej časti. Ak je pod varnou doskou 
zásuvka, nemali by sa v nej skladovať drobné 
predmety alebo papier. Mohlo by dôjsť 
k poškodeniu týchto predmetov vetrákom alebo 
by mohlo dôjsť k ich vtiahnutiu do vetráka. 
Medzi obsahom zásuvky a prívodom vetráka by 
mala byť medzera aspoň 2 cm.

 

Pri varení vo vodnom kúpeli by mohlo dôjsť
k roztriešteniu varnej nádoby či varnej dosky
z dôvodu prehriatia. Varná nádoba vo vodnom
kúpeli sa nesmie priamo dotýkať dna hrnca
naplneného vodou. Používajte iba riad odolný
proti vysokým teplotám.

V Ak sa medzi panvicami a varnou doskou 
nachádza tekutina, panvice môžu 
"vyletieť hore". Vždy udržujte platničky 
i dná panvíc v suchu.
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V tejto kapitole nájdete informácie o úspore energie 
a likvidácii prístroja.

Vždy používajte na každú nádobu správnu 
pokrievku. Pri varení bez použitia pokrievky 
spotrebujete omnoho viac energie. Používajte 
sklenenú pokrievku, budete tak mať lepšie  vidieť 
na jedlo bez potreby zdvíhať pokrievku.
Používajte nádoby s plochým dnom. Nerovný
povrch spôsobí omnoho väčšiu spotrebu energie.
Priemer dna nádoby musí súhlasiť s veľkosťou 
varnej zóny. Upozornenie: Výrobcovia nádob na 
varenie zvyčajne určujú veľkosť nádoby podľa 
priemeru vrchnej časti, ktorá je obvykle väčšia ako 
priemer jej dna.
Na malé množstvo potravín používajte menšie
nádoby. Väčšia nádoba, ktorá nie je celkom
naplnená, spotrebuje veľa energie.
Pri varení používajte malé množstvo vody. Ušetríte tak
energiu a uchováte vitamíny a minerály nachádzajúce
sa v zelenine.
Pri varení zvoľte čo najnižší stupeň varenia.
Pri varení na vysokom stupni sa plytvá energiou.

Likvidujte obalové materiály ekologickým 
spôsobom.

gn i k oo c no i t c udn I

Indukčné varenie je od tradičných metód varenia veľmi 
rozdielne. Teplo sa vytvára priamo pod varnou nádobou. 
Získate tak mnohé výhody:

Pri varení a smažení ušetríte čas.
Ušetríte energiu.
Starostlivosť o  pre vás bude jednoduchšia. 
Rozliate pokrmy sa nebudú tak rýchlo pripaľovať.
Ovládanie teploty a bezpečnosť – Varná doska zvyšuje
a znižuje teplotu, hneď ako dôjde k zmene nastavenia
používateľom. Indukčná varná zóna prestane hriať
hneď ako dôjde k odstráneniu riadu z varnej dosky bez
toho, aby vopred došlo k jej vypnutiu.

Používajte iba feromagnetický riad vhodný na indukčné 
varenie, ako napríklad:

■ Riad vyrobený z posmaltovanej ocele
Riad vyrobený z liatiny
Špeciálny riad vhodný na indukciu, vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele.

Overte si, či je váš riad vhodný na indukčné varenie, 
pozrite kapitolu  „Test vhodnosti riadu".
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky varenia, 
feromagnetické pole na dne varnej nádoby by malo 
zodpovedať veľkosti . Ak varná doska 
nezaznamená na svojej ploche varnú nádobu, skúste 
ju umiestniť na  menším priemerom.

Tento je označený v súlade
s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa 
týka elektrických a elektronických  
(waste electrical and electronic equipment – 
WEEE). Táto smernica udáva rámec pre spätný 
odber a recykláciu v celej EÚ.

hodia
 „Flexibilná zóna".



 
 
 

príprave pokrmu 
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varná doska 
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Eintopf (hustá polievka), napr. šošovicová  
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Mliečna ryže 
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Časové funkcie

Zeitfunktionen
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 „
flexibilnú

nastavenie 

nastavenie

 

funkčia nastavenia času
 

 
  

 

 

Po niekoľkých sekundách sa začne odpočítavať čas.

Stláčajte opakovane symbol , kým sa na displeji 
nerozsvieti ukazovateľ . Zmeňte nastavenie času 
úpravy pokrmu alebo nastavením zrušte 
naprogramovaný čas.

Zaznie zvukový signál. Na displeji sa rozsvieti symbol
a rozsvieti sa ukazovateľ . Displej po 10 sekundách 

zhasne.

Po stlačení symbolu zhasnú displeje a zvukový 
signál ustane.



Funkcia PowerBoost
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PowerBoostFunktion Funkcia PowerBoost vám umožní ohriať veľké 
množstvo vody rýchlejšie ako s použitím stupňa 
ohrevu .
Túto funkciu je možné pre varnú zónu vždy aktivovať, 
pokiaľ nie je práve používaná pre inú varnú zónu 
z rovnakej skupiny (pozrite obrázok). V opačnom prípade 
bude na displeji pre danú varnú zónu blikať symbol

 a . Stupeň ohrevu  bude neskôr nastavený 
automaticky bez aktivácie tejto funkcie.

 Vo flexibilnej oblasti môžete aktivovať aj 
funkciu Powerboost, ak používate varnú zónu ako jednu 
varnú zónu.

Zvoľte varnú zónu.
Stlačte symbol .
Na displeji sa rozsvieti symbol .

Funkcia je aktivovaná.

Zvoľte varnú zónu.
Stlačte symbol .
Displej  zhasne a varná zóna sa prepne späť na
nastavenie ohrevu .

Funkcia je deaktivovaná.

Za určitých okolností sa môže funkcia 
PowerBoost sama automaticky vypnúť s cieľom ochrany 
elektronických súčiastok vnútri varnej dosky.

Kindersicherung
Detskú poistku môžete použiť, aby ste predišli 
náhodnému zapnutiu varnej dosky deťmi.

Varná doska musí byť vypnutá.
Pre aktiváciu: Stlačte symbol   držte ho počas 
4 sekúnd. Symbol  sa rozsvieti na 10 sekúnd. 
Dôjde k zablokovaniu varnej dosky.
Pre deaktiváciu: Stlačte symbol   držte ho počas 
4 sekúnd. Zámok je uvoľnený.

S touto funkciou sa detská poistka aktivuje automaticky 
po vypnutí varnej dosky.

Informácie o automatickej aktivácii detskej poistky 
nájdete v kapitole  „Základné nastavenie“.



 Ochrana pred náhodnou aktiváciou

Wisch-Schutz

u

   

 
      varnej zóny
AutomatischeAbschaltung

 ,  
   

uplynutí ktorého



Grundeinstellungen

poruchy  
poruchy  
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Power Management

.

...
  

Nie je optimálne.



 

 
 

výrobku  
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Vhodné produkty pre údržbu a čistenie si môžete 
zakúpiť v našom zákaznickom servise.
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Zákaznícky servis
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Ak sa na displeji zobrazí symbol  pre načítanie kódu 
poruchy  je potrebné stlačiť snímač príslušnej
varnej zóny.

Ak v tabuľke nie je uvedený kód vašej poruchy, 
odpojte varnú dosku zo siete, vyčkajte 30 sekúnd
a znovu ju pripojte. Ak sa znovu displej zobrazí, 
kontaktujte technikov zákazníckeho servisu a oznámte 
im presný kód chyby.

Kundendienst Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre prípad,  
že potrebujete váš  opraviť. Vždy nájdeme 
najvhodnejšie riešenie, aby ste sa vyhli zbytočným 
návštevám našich servisných technikov.

Označenie produktu (č. )  výrobné číslo (č. )
Pri kontakte so zákazníckym servisom uveďte, prosím,  
označenie (č. E) a číslo výroby konkrétneho prístroja 
(č. FD).
Tieto údaje nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza:

Na dokladoch od prístroja
Na spodnej časti varnej dosky.

Číslo E nájdete tiež na sklenenom povrchu varnej dosky. 
Zákaznícky index (KI) a FD číslo môžete skontrolovať 
v základnom nastavení. Pre tieto informácie si prečítajte 
kapitolu  „Základné nastavenie“.

Berte, prosím, na vedomie, že za návštevu servisného 
technika s cieľom opravy z dôvodu nesprávneho použitia 
prístroja sa hradí poplatok, a to i keď je prístroj
v záručnej lehote.

Kontaktné informácie pre všetky štáty nájdete 
v priloženom zozname zákazníckych centier.

Spoľahnite sa na profesionalitu výrobcu vášho prístroja. 
Tak si môžete byť istí, že vaša oprava bude vykonaná 
školenými servisnými technikmi, ktorí so sebou vozia 
originálne náhradné diely práve pre vaše prístroje.



 Skúšobné pokrmy

Prüfgerichte Tieto tabuľky sú navrhnuté pre skúšobné inštitúty na 
zjednodušenie kontroly .
Údaje v tejto tabuľke sú uvedené vzhľadom na 
príslušenstvo značky Schulte-Ufer (4 kusy riadu zo 
súpravy pre HEZ 390042 indukčné varné dosky) 
s nasledujúcimi rozmermi:

Ø    Ø 
 Ø , Ø 

Šošovicová polievka, ohrievanie a udržiavanie teploty
Šošovicová polievka  

Šošovicová polievka z plechovky 
 

primiešajte

pri



mliečnej ryže 
Mliečna ryže  

 
 

 
 

guľatozrnnej

guľatozrnnej

Mliečna ryže

guľatozrnnej

guľatozrnnej

karé  
 

Brančové karé 
karé

*9001064737*
9001064737
950122(00)
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Bezpečnosť počas používania 
prístroja je zaručená iba vtedy, ak bolo zabudovanie z technického 
hľadiska vykonané správnym spôsobom a podľa tohto montážneho 
návodu. Za škody, ktoré vzniknú neodborným zabudovaním, ručí 
montér.
Tento prístroj je vhodný na používanie až do nadmorskej výšky 
4000 metrov.

Prístroj môže obsahovať permanentné magnety, ktoré môžu 
ovplyvniť elektronické implantáty ako napr. kardiostimulátor alebo 
inzulínovú pumpu. Preto počas montáže dodržujte minimálny 
odstup od elektronických implantátov 10 cm.

 Musí byť vykonané 
koncesovaným odborníkom. Pritom musia byť dodržané 
ustanovenia miestneho dodávateľa elektriny.
Prístroj musí byť napojený napevno a prípojka musí byť vybavená 
zodpovedajúcim odpojovačom podľa predpisov o inštalácii. 

Prístroj patrí do ochrannej triedy I a môže byť 
použitý iba v kombinácii s uzemnenou prípojkou.
Výrobca nezodpovedá za poruchy alebo možné škody, ktoré 
vznikli v dôsledku chybnej elektrickej inštalácie.

 Sieťový pripojovací kábel môže 
inštalovať iba odborník s licenciou alebo vyškolený technik 
zákazníckeho servisu. Potrebné údaje na pripojenie nájdete 
na typovom štítku a schéme pripojenia.

 Indukčné varné dosky môžu byť 
inštalované iba nad zásuvky alebo rúry na pečenie s odvetrávaním 
rovnakej značky. Pod varnou doskou sa nesmú nachádzať žiadne 
chladničky, umývačky riadu, rúry bez odvetrávania alebo práčky.

 Vzdialenosť medzi odsávačom pár a varnou 
doskou musí zodpovedať minimálnej udanej vzdialenosti podľa 
montážneho návodu pre odsávač pár.

Musí byť rovná, vodorovná a stabilná. 
Dodržujte pokyny výrobcu pracovnej dosky.
Ak hrúbka pracovnej dosky, do ktorej bude zabudovaná varná 
doska, nezodpovedá zadaniu, vystužte ju nehorľavým materiálom 
odolným proti vode, kým nedosiahnete minimálnej odporúčanej 
hrúbky. V opačnom prípade nie je možné zaručiť dostačujúcu 
stabilitu.

Pracovná doska, do ktorej bude varná doska zabudovaná, by
mala zniesť zaťaženie cca 60 kg.
Po zabudovaní varnej dosky najprv prekontrolujte, či je rovná.

Neodborné zabudovanie, napojenie alebo chybná 
montáž vedú ku strate záruky.

Všetky práce vykonané na vnútrajšku spotrebiča, 
vrátane výmeny sieťového pripojovacieho kábla, môže vykonať 
výhradne na to vyškolený technik zákazníckeho servisu.

Musí byť odolný minimálne do teploty 
90 °C.

Po vyrezaní odstráňte triesky. 
Zaobstarajte ich žiaruvzdorným materiálom.

Pracovná doska: Musí mať hrúbku minimálne 20 mm.
Odvetrávanie: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky 
a hornou oblasťou zásuvky musí byť 65 mm.

Priečinok: Musí mať hrúbku minimálne 30 mm.
 Pozrite sa do montážneho návodu pre rúru 

na pečenie, či nemusí byť vzdialenosť medzi varnou doskou a 
rúrou na pečenie väčšia.
Odvetrávanie: Vzdialenosť medzi rúrou na pečenie a varnou 
doskou musí byť minimálne 5 mm.



- 5 -

Aby bola zaručená správna funkčnosť prístroja, musí byť varná 
doska zodpovedajúcim spôsobom odvetrávaná.
Pretože ventilácia v spodnej časti prístroja potrebuje dostatočný 
prívod čerstvého vzduchu, musí byť nábytok inštalovaný 
zodpovedajúcim spôsobom. Pre to je potrebné nasledujúce:

Minimálna vzdialenosť medzi zadnou stenou nábytku
a kuchynskou stenou a medzi povrchom pracovnej dosky 
a hornou časťou zásuvky .
Otvor hore v zadnej stene nábytku .
Ak nie je od zadnej steny nábytku dodržaná minimálna
vzdialenosť 20 mm, musí byť v dolnej časti otvor .

Ak bude prístroj zabudovaný do varného 
ostrovčeka alebo bude inštalovaný iným spôsobom, ktorý tu nebol 
popísaný, musí byť dodržané odvetrávanie varnej dosky.

 Počas zabudovania varnej dosky používajte 
ochranné rukavice. Plochy, ktoré nevidíte, môžu mať ostré hrany. 

Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Odstráňte úchytky.
Vyberte varnú dosku tak, že na ňu zatlačíte smerom zospodu. 

Poškodenie prístroja! Neskúšajte vyňať prístroj páčením zhora.

Otočte prístroj a odložte ho na dno obalu, na handru alebo 
na  iný povrch, aby sa nepoškrabal.
Pomocou skrutkovača nadvihnite vrchnák prípojnej krabice

.
Uvoľnite upevňovacie skrutky a pomocou skrutkovača
nadvihnite hadicovú svorku .
Napojte iba podľa schémy na prípojnej krabici :
BN: hnedý
BU: modrý
GN/YE: žltý a zelený
BK: čierny
GY: sivý

Ak použijete priložené medené mostíky, tak ich namontujte
podľa schémy pripojenia.
Dávajte pozor na to, aby ste po pripojení kábla pevne utiahli
skrutky na pripojovacej krabici.

Pripevnite sieťový pripojovací kábel pomocou hadicovej svorky
a utiahnite upevňovacie skrutky .

Zatvorte vrchnák pripojovacej krabice.
Ak potrebujete dlhší kábel, kontaktujte zákaznícky 

servis.

Zasuňte prístroj do zabudovaného otvoru .
Dávajte pozor na to, aby sa prístroj nachádzal v rovnakej výške
ako pracovná doska. Ak tomu tak nie je, tak v prípade potreby
inštalujte priložené výstuhy a opatrne ich pritiahnite .

Nepoužívajte elektrický skrutkovač.
Nepriškripnite sieťový pripojovací kábel a neveďte ho cez ostré 
hrany. Ak je pod varnou doskou zabudovaná rúra na pečenie, 
tak veďte vedenie k prípojnej krabici zadným rohom rúry 
na pečenie. Vedenie musí byť inštalované tak, aby sa 
nedotýkalo žiadnych horúcich miest na varnej doske alebo 
na rúre na pečenie.
U dláždených pracovných plôch: Škáru medzi dlaždicami
utesnite silikónovou hmotou.

Napätie: Pozri typový štítok.
Pripojte iba podľa schémy pripojenia:
BN: hnedý
BU: modrý
GN/YE: žltý a zelený
BK: čierny
GY: sivý

Podľa druhu pripojenia musí byť prípadne zmenené
usporiadanie svoriek dodaných z výroby. Svorky musia byť
prípadne skrátené a izolácia odstránená, aby bolo možné
nasadiť svorku, ktorá spojuje dva káble.

Ak nie je nábytok vo vnútri širší ako 880 mm,
urobte na bočných stenách výrezy 





Informácie v prípade elektrických varných dosiek pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka
SIEMENS 

Identifikácia modelu EX275FXB1E 
Typ varnej dosky elektrická 

Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie 4 

Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 
na varenie, pevné platne) indukčné 

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm 

ľavá predná Ø 20/21 cm
ľavá zadná Ø 20/21 cm

pravá zadná Ø 20/21 cm
pravá predná Ø 20/21 cm

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka 
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm 

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg 
ľavá predná 175,0 Wh/kg
ľavá zadná 175,0 Wh/kg

pravá zadná 175,0 Wh/kg
pravá predná 175,0 Wh/kg

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg 175,0 Wh/kg

Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.) 



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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