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8  
Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Tento 
návod k použití a montážní návod si pečlivě 
uschovejte pro pozdější použití nebo pro 
případného dalšího majitele.
Po vybalení přístroj zkontrolujte, zda není  
poškozen. Pokud došlo během přepravy   
k jeho poškození, nepřipojujte jej. Písemně si  
zaznamenejte závady a zavolejte zákaznický servis,  
jinak zaniká nárok na náhradu škody.
Vestavba  musí být provedena 
dle přiloženého montážního návodu.

 je určen pouze pro domácí použití  
v soukromé domácnosti nebo v domácnosti  
podobném prostředí. Používejte   
výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. Mějte  

 během provozu pod dozorem. Na  
 musíte dohlížet i při krátkodobém  

provozu.  je určen výhradně pro použití  
v uzavřených prostorách. 
Tento přístroj je určen k použití v nejvyšší  
povolené nadmořské výšce 4000 m.
Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Mohly 
by způsobit úraz z důvodu přehřátí, vznícení 
nebo odlomení části materiálu.
Nepoužívejte žádná ochranná zařízení nebo  
ochranné mřížky před dětmi, pokud nejsou  
doporučené výrobcem varné desky. Mohly by  
způsobit úraz. 
Tento  není určen k použití  
s externími spínacími hodinami nebo 
s dálkovým ovládáním.
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panel 
Když stisknete symbol, aktivuje se příslušná funkce. 

 
Ovládací panel udržujte stále čistý a suchý.  
Vlhkost může narušit jeho fungování.

Zbytkové teplo se zobrazí následovně:

Zobrazení : vysoká teplota
Zobrazení : nízká teplota

Pokud sejmete nádobí během vaření z varné zóny, blikají 
střídavě ukazatel zbytkového tepla a zvolený stupeň 
ohřevu.  

Volba varné zóny
/ Pole pro nastavení

Funkce Timeru

Provozní režim
- Stupně vaření
/ Zbytkové teplo

Časové funkce

Používejte pouze nádobí vhodné pro indukční vaření, viz kapitola

 

*  

V této kapitole se seznámíte s ukazateli, ovládacími prvky a různými funkcemi Vašeho . 

 
 
 

.

Viz ~ Strana 2.



 

Z a vypnutí 
Varnou desku zapnete a vypnete pomocí hlavního 
vypínače. 
Zapnutí: Stiskněte symbol  Zazní signál.
Svítí ukazatel hlavního vypínače a ukazatele varných zón 

 Varná deska je připravena k použití. 
Vypnutí: Držte symbol  tak dlouho, dokud ukazatel 
nezhasne. Všechny varné zóny jsou vypnuté. Ukazatel 
zbytkového tepla svítí, dokud varné zóny nejsou 
dostatečně chladné. 

Nastavení zůstávají uložena první 4 vteřiny po vypnutí
varné desky. Pokud je varná deska během této doby
znovu zapnuta, uvede se do provozu s předchozími
nastaveními.
Maximální výkon varné desky je závislý na druhu
síťového připojení. Aby nebyla tato maximální
hodnota překročena, rozděluje varná deska dostupné
napětí automaticky na zapnuté varné zóny.  V době,
kdy je aktivována funkce Power Management, lze
výkon jedné varné zóny dočasně snížit pod
požadovanou hodnotu.

Požadovaný stupeň ohřevu zvolte pomocí symbolů 
 a .

Stupeň ohřevu  = nejnižší stupeň.
Stupeň ohřevu  = nejvyšší stupeň.
Každý stupeň ohřevu má dva mezistupně. Ty jsou 
označeny tečkou. 

Varná deska musí být zapnutá.

   Zvolte varnou zónu pomocí symbolu .
 V příštích 10 vteřinách stiskněte symbol   nebo 

Zobrazí se následující základní nastavení:
Symbol : Stupeň ohřevu 
Symbol : Stupeň ohřevu 

Stupeň ohřevu je nastaven.

Zvolte varnou zónu a tiskněte symbol  nebo , než 
se zobrazí požadovaný stupeň ohřevu.

Zvolte varnou zónu a následně tiskněte symbol  nebo
 do té doby, než se zobrazí  .

Varná zóna se vypne a zobrazí se ukazatel 
zbytkového tepla. 

Pokud na indukční varné zóně stojí nádobí, bliká 
ukazatel stupně ohřevu. Po nějaké době se varná zóna 
vypne. 

Pokud před zapnutím varné desky stojí na varné zóně  
nádobí, rozpozná se nejpozději 20 vteřin po stisknutí  
hlavního vypínače a varná zóna je automaticky  
zvolena. V následujících 20 vteřinách zvolte stupeň  
ohřevu. Pokud tak neučiníte, varná zóna se znovu  
vypne. Také pokud při zapnutí na varné desce stojí více  
hrnců nebo pánví, rozpozná se pouze jeden kus 
nádobí.  
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* Bez poklice
** Několikrát obraťte
*** Předehřátí na stupeň ohřevu 8 - 8.
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Stiskněte symbol .
Na ukazateli varné zóny svítí .
Na ukazateli časových funkcí se zobrazí . 

  Stiskněte symbol  nebo .
Zobrazí se základní nastavení:
Symbol : 30 minut.
Symbol : 10 minut.

Pomocí symbolů  nebo  zvolte 
požadovanou dobu vaření.

Po několika vteřinách začne ubíhat čas.  

 Pro všechny varné zóny lze automaticky  
nastavit stejnou dobu vaření. Nastavený čas běží pro  
každou varnou zónu nezávisle.   
Informace k automatickému programování doby vaření  
naleznete v odstavci  "Základní nastavení".

Zvolte varnou zónu. Stiskněte symbol  a pomocí 
symbolů  nebo  změňte dobu vaření, nebo nastavte 
čas na .

Varná zóna se vypne. Zazní signál. Na ukazateli časových 
funkcí se na 10 vteřin zobrazí .
Ukazatel varné zóny  svítí.  
Stiskněte symbol , ukazatele zhasnou a signál utichne.  

Pokud jste naprogramovali dobu vaření pro více  
varných zón, zobrazí ukazatel časových 
funkcí vždy časový údaj zvolené varné zóny.  
Dobu vaření lze nastavit až na 99 minut.  

Budík
Pomocí budíku můžete nastavit čas až na 99 minut. 

Funguje nezávisle na varných zónách a dalších 
nastaveních. Tato funkce automaticky nevypíná varnou 
zónu. 

 Budík lze nastavit dvěma různými způsoby:  
– Při zvolené varné zóně stiskněte dvakrát 

symbol .
– Pokud je zvolena varná zóna, stiskněte symbol 

Ukazatel  vedle symbolu  svítí. V ukazateli 
časových funkcí se zobrazí .

Stiskněte symbol  nebo .
Zobrazí se základní nastavení.
Symbol : 10 minut.
Symbol : 5 minut.
Pomocí symbolů  nebo  nastavte požadovaný čas.

Po několika vteřinách začne ubíhat čas.  

Stiskněte vícekrát symbol , dokud se vedle symbolu 
nerozsvítí ukazatel . Změňte čas nebo nastavte čas 
pomocí symbolů  nebo  na .

Zazní signál. Na ukazateli časových funkcí se zobrazí
. Po 10 vteřinách se ukazatele vypnou.

Stiskněte symbol , ukazatele se předčasně 
vypnou a signál utichne.  

neno i t k nu f t i eZ
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PowerBoost Funktion

 .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud 
není v provozu jiná varná zóna. V opačném případě 
blikají na ukazateli stupňů ohřevu  a .

Stiskněte symbol .
Na ukazateli svítí .

Funkce je aktivována.

 Pokud je varná zóna zapnutá
s aktivovanou funkcí PowerBoost, v ukazateli stupňů  
ohřevu blikají a ; následně se automaticky  
nastaví stupeň ohřevu  Funkce PowerBoost je  
deaktivována.

Zvolte varnou zónu.
Stiskněte symbol .
Ukazatel zhasne a varná zóna se přepne zpět na 
stupeň ohřevu .

Funkce je deaktivována. 

Varná deska musí být vypnutá.
Zapnutí: Držte symbol  přibližně 4 vteřiny. Ukazatel 
vedle symbolu  svítí po dobu 10 vteřin. Varná deska je 
zablokována. 
Vypnutí: Držte symbol  přibližně 4 vteřiny. 
Blokování je deaktivováno. 

Tato funkce aktivuje automaticky dětskou pojistku po 
vypnutí varné desky. 

V kapitole  "Základní nastavení" se dozvíte, jak  
automatickou pojistku zapnout a vypnout. 

Za určitých okolností se může tato funkce
sama automaticky vypnout za účelem ochrany 
elektronických součástek uvnitř varné desky.

A
Dětskou pojistku můžete použít, abyste předešli 
náhodnému zapnutí varné desky dětmi.

b

Jestliže je varná zóna delší dobu v provozu beze změny 
nastavení, automaticky se aktivuje ochrana před 
přehřátím.

Po stisknutí jakéhokoliv symbolu se displej vypne. 
Varnou zónu lze nyní znovu nastavit.
Doba, po jejímž uplynutí se tato funkce automaticky 
aktivuje, závisí na nastaveném stupni ohřevu (po 1 až 
10 hodinách).

Varná zóna přestane hřát. Na displeji střídavě bliká 
upozornění ”‰ a indikátor zbytkového tepla œ nebo •.



  

Manuální.*
Automatická.
Funkce deaktivována.

Potvrzovací a chybový signál jsou vypnuté.
Pouze chybový signál je zapnutý.
Pouze potvrzovací signál je zapnutý.
Všechny signály jsou zapnuté.*

Funkce Timeru 
 Vypnuto.*

-  Čas zbývající do automatického vypnutí.

budíku
10 vteřin.*
30 vteřin.
1 minuta.

.

.

Vypnuto. Maximální výkon varné desky.*/**
1000 W nejmenší výkon.
1500 W

...

.
3000 W Doporučeno pro 13 ampérů.
3500 W Doporučeno pro 16 ampérů.
4000 W

. 4500 W Doporučeno pro 20 ampérů.
...

 nebo . Maximální výkon varné desky.**

Neomezený: Poslední nastavená varná zóna zůstává zvolena.*
Omezený: Varná zóna zůstává zvolena pouze několik vteřin.

v
Není vhodné
Není optimální
Vhodné

Vypnuté. *
Zapnuté (nelze kombinovat s funkcí  ).

* Nastavení z výroby 
**Maximální výkon varné desky je zobrazen na typovém štítku. 

Q

negnu l l e t s n i ednu rG



 

Provedení základního nastavení
Varná deska musí být vypnutá.

   Zapněte varnou desku.
   V příštích 10 vteřinách držte stisknutý symbol  cca  

4 vteřiny. První čtyři údaje udávají informace o produktu.

Stiskněte symboly  nebo pro zobrazení  
jednotlivých údajů. 

Při opětovném stisknutí symbolu  se dostanete do 
základního nastavení.
Na ukazatelích blikají střídavě  a  a jako 
přednastavená hodnota se zobrazí .

Tiskněte opakovaně symbol , dokud se 
nezobrazí požadovaná funkce. 
Následně zvolte požadované nastavení pomocí 
symbolů  a .

Tiskněte symbol  po dobu alespoň 4 vteřin.
Nastavení se uloží.

Vypněte varnou desku hlavním vypínačem. 

Obnova nastavení z výroby
Individuální nastavení*
Vrátit zpět k nastavení z výroby.

* Nastavení z výroby 
** Maximální výkon varné desky je zobrazen na typovém štítku. 

 
Index zákaznického servisu
Výrobní číslo
Výrobní číslo 1 .

Výrobní číslo 2 .
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1. Postavte studený hrnec s cca 200 ml vody na varnou
zónu, na kterou se nejlépe hodí svým průměrem dna.

2. Přejděte do základního nastavení a zvolte
nastavení  .

3. Stiskněte symbol  nebo  Na ukazateli
varných zón bliká .
Funkce byla aktivována.

Po 20 vteřinách se zobrazí na ukazateli varných zón 
výsledek kvality a rychlosti procesu vaření. 

Zkontrolujte výsledek podle následující tabulky: 

Pro opětovnou aktivaci funkce zvolte symbol 
nebo .

Pokud je průměr varné zóny o mnoho menší než
použité nádobí, zahřívá se pouze střed hrnce nebo 
pánve. Pokrmy se nevaří optimálně. 
Informace k přezkoušení nádobí naleznete v kapitole

 "Základní nastavení".
Informace o druhu, velikosti a umístění nádobí  
naleznete v kapitole  "Induční vaření".

Výsledek
  Nádobí není vhodné pro varnou zónu. 

Z toho důvodu se nezahřívá.*
      Nádobí se zahřívá pomaleji, než je očekáváno.  

         Průběh vaření není optimálně nastaven.*
  Nádobí se se zahřívá správně. 

Průběh vaření je v pořádku.
*Měla by být k dispozici menší varná zóna. Zkuste

položit nádobí na menší varnou zónu.

t

t s eT - r r i h c s egh c oKTuto funkci můžete použít pro kontrolu rychlosti 
a kvality procesu přípravy pokrmu v závislosti na 
použitém nádobí.
Výsledkem je referenční hodnota závisející na 
vlastnostech nádobí a používané varné zóny.

D  přístroje
neg i n i eRVhodné čisticí a pečující prostředky si můžete zakoupit  
v našem zákaznickém servisu.

V

Varnou desku po každém použití očistěte. Zabráníte tak 
připalování zbytků potravin. Varnou desku čistěte pouze 
po zhasnutí ukazatele zbytkového tepla.
Varnou desku očistěte navlhčeným hadříkem a vysušte 
měkkou utěrkou, abyste zabránili tvorbě vodního 
kamene.
Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro tento typ 
varné desky. Postupujte dle pokynů výrobců na obalech 
výrobků.

Nikdy nepoužívejte:
Nezředěný prostředek na mytí nádobí
Čisticí prostředky do myček nádobí
Abrazivní čisticí prostředky

Vysokotlaké nebo parní čističe

Odolné nečistoty odstraňujte nejlépe pomocí škrabky  
na sklo, kterou můžete zakoupit v maloobchodech.  
Postupujte dle pokynů výrobce. 
Vhodnou škrabku na sklo můžete zakoupit i v našem  
zákaznickém servisu.
Skvělých výsledků čištění dosáhnete při používání 
speciální houbičky pro čištění sklokeramických varných 
desek.

 Dokud varná deska nevychladla, 
nepoužívejte na ni žádné čisticí prostředky. Mohli byste 
poškodit její povrch. Ujistěte se, že jste řádně očistili 
zbytky čisticích prostředků.

Abyste zamezili poškození rámu varné desky, 
postupujte dle následujících pokynů:

Používejte pouze teplou mýdlovou vodu.
Před použitím nové mycí houbičky ji řádně umyjte.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující písek
ani drsné čisticí prostředky.
Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré předměty.

Vodní kámen 
a stopy od 
vody

Očistěte varnou desku ihned po 
jejím vychladnutí. Můžete použít 
pouze čisticí prostředek pro 
sklokeramické desky.*

Cukr, rýžový 
škrob nebo 
umělá hmota.

Okamžitě očistěte. Používejte 
škrabku na sklo. Varování: Nebezpečí 
popálení.*

* Poté očistěte navlhčeným hadříkem a vysušte měkkou 
utěrkou.

Drsné čisticí prostředky jako například sprej na čištění 
trouby nebo prostředek na odstranění vodního kamene 
Drátěnky



Tento zvuk vzniká pouze tehdy, pokud jsou zapnuty tři nebo více varných zón. Zvuk zcela utichne nebo se ztiší, když varné zóny vypnete. 

{
)QAF (  ne t r ow t nA  dnu  nega r F  eg i f uäH

Dětská pojistka je aktivována.
Informace o této funkci naleznete v kapitole  „Dětská pojistka"

Odstraňte z ovládacího panelu veškeré tekutiny nebo zbytky potravin. Odstraňte z ovládacího panelu veškeré předměty. Pokyny 
pro deaktivaci zvukového signálu naleznete v kapitole   „Základní nastavení"

Zvuky může přístroj produkovat v závislosti na materiálu dna používané varné nádoby. Tyto zvuky jsou běžnou součástí indukční 
technologie. Nejedná se o poruchu.

Objeví se při vaření na vysokou teplotu. Zvuk zmizí nebo se ztiší, jakmile se sníží stupeň ohřevu.

Objeví se, pokud je nádobí prázdné. Tento zvuk zmizí, jakmile do nádoby přidáte vodu nebo potraviny.

Objeví se, pokud je nádobí vyrobeno z několika rozdílných vrstev materiálu, nebo pokud používáte najednou nádobí různých velikostí 
a materiálů. Hlasitost zvuku závisí na množství vařených potravin nebo na způsobu úpravy pokrmu.

Mohou se objevit, pokud používáte dvě varné zóny najednou na nejvyšší stupeň ohřevu. Tento pískavý zvuk zmizí nebo se ztiší, jakmile  
se sníží stupeň ohřevu.

Varná deska je vybavena ventilátorem, který se automaticky zapne při použití vysoké teploty. Ventilátor může být stále zapnutý i po 
vypnutí varné desky, pokud je rozpoznaná teplota stále příliš vysoká.

N

Informace o typu nádobí vhodného pro indukční vaření naleznete v kapitole  "Indukční vaření"

Není zapnuta varná zóna, na níž je postaveno nádobí. 
Zkontrolujte, zda jste zapnuli správnou varnou zónu.
Nádobí je pro zapnutou varnou zónu příliš malé nebo není vhodné pro indukční vaření. 
Zkontrolujte, zda je varné nádobí vhodné pro indukční vaření a zda umístění nádobí na varné zóně odpovídá jeho velikosti.  Informace o typu,  
velikosti a umístění nádobí naleznete v kapitole  "Indukční vaření"
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Störungen, was tun? Poruchy je možné obvykle lehce odstranit.  
Dříve než zavoláte náš zákaznický servis, zkuste poruchu 
odstranit pomocí následující tabulky.

     Když se zobrazí oznámení  , tiskněte symbol tak
dlouho, než se zobrazí kód poruchy.

Pokud není kód poruchy v tabulce uveden, odpojte 
varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 30 vteřin 
a poté varnou desku znovu připojte. Pokud se 
oznámení zobrazí znovu, kontaktujte techniky 
zákaznického servisu a uveďte kód poruchy.

Ukazatel Řešení
Nesvítí žádný ukazatel. Přívod proudu je přerušen. Pomocí jiných elektrických přístrojů přezkoušejte, 

zda v napájení nevznikl zkrat. 
Přístroj nebyl zapojen podle 
schématu. 

Zajistěte, aby byl přístroj zapojen podle schématu. 

Porucha elektroniky. Pokud se nedaří poruchu odstranit, informujte  
zákaznický servis.

Ukazetele blikají. Ovládací plocha je vlhká nebo ji 
zakrývá předmět. 

Osušte ovládací plochu nebo odstraňte předmět. 

Na ukazateli varných 
zón bliká  .

Na elektronice se objevila porucha. 

Elektronika se přehřála a vypnula 
příslušnou varnou zónu. 

Počkejte, dokud elektronika dostatečně 
nevychladne. 
Následně stiskněte libovolný symbol na varné 
desce. 

Elektronika se přehřála a všechny varné 
zóny se vypnuly.  

 + stupeň ohřevu 
a zvukový signál

V oblasti ovládací plochy stojí horká  
nádoba. Hrozí přehřátí elektroniky.  

Odstraňte hrnec. Chybové hlášení zhasne krátce 
poté. Můžete vařit dále. 

 a zvukový signál V oblasti ovládacího pole stojí horká  
nádoba.Pro ochranu elektroniky byla
varná zóna vypnuta.  

Odstraňte hrnec. Počkejte několik vteřin. Stiskněte 
libovolnou ovládací plochu. Jakmile zhasne chybové 
hlášení, můžete dále vařit. 

 / Varná zóna je přehřátá a byla vypnuta 
z důvodu ochrany pracovní plochy. 

Počkejte, dokud elektronika dostatečně  
nevychladne, a poté zapněte znovu varnou zónu.
.. Varná zóna byla v provozu po 

dlouhou dobu bez přerušení.  
Bylo aktivováno automatické vypnutí varné 
zóny. Nahlédněte do příslušné kapitoly.

Provozní napětí je nesprávné, mimo 
normální provozní oblast.  

Kontaktujte svého dodavatele elektrické energie.

Varná deska není správně připojena. Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Ujistěte se, 
že byla připojena podle schématu elektrického 
zapojení.  

Nádobí je pro zapnutou varnou zónu příliš malé nebo není vhodné pro indukční vaření. 
Zkontrolujte, zda je varné nádobí vhodné pro indukční vaření a zda umístění nádobí na varné zóně odpovídá jeho velikosti.  Informace o typu,  
velikosti a umístění nádobí naleznete v kapitole  "Indukční vaření"

N

Nejlepšího výsledku čištění dosáhnete při použití speciálního čisticího prostředku na sklokeramické povrchy. Nedoporučujeme Vám  
používat drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky pro myčky nádobí (koncentráty) nebo drátěnky. 
Další informace o čištění a péči o Váš přístroj naleznete v kapitole  „Čištění přístroje"

Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.

K ukončení poruchy zakryjte krátce ovládací plochu 
rukou. 



 Zákaznický servis

4
t s ne i dnednuKNáš zákaznický servis je Vám k dispozici pro případ, že 
budete potřebovat Váš  opravit. Vždy najdeme  
nejvhodnější řešení tak, abyste se mohli 
vyhnout zbytečným návštěvám našich servisních 
techniků.

Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD)
Při kontaktu se zákaznickým servisem uveďte prosím 
označení produktu (č. E)  a výrobní číslo konkrétního 
přístroje (č. FD). Tyto údaje naleznete na typovém 
štítku, který se nachází:

Na dokladech od Vašeho .
Na spodní části varné desky.

E naleznete také na skleněném 
povrchu varné desky. Zákaznický index (KI) a FD  
můžete zkontrolovat v základním nastavení. Pro tyto 
informace si přečtěte kapitolu  „Základní nastavení".

Berte prosím na vědomí, že za návštěvu servisního  
technika pro účely opravy z důvodu nesprávného  
použití  se hradí poplatek, a to i když je  
přístroj v záruční lhůtě.

Spolehněte se na profesionalitu výrobce Vašeho 
. Tak si můžete být jisti, že Vaše oprava bude 

provedena školenými servisními techniky, kteří s sebou 
vozí originální náhradní díly právě pro Vaše .



Zkušební pokrmy

E

Prüfgerichte Tato tabulka je navržena pro zkušební instituty ke  
zjednodušení kontroly přístroje.
Údaje v této tabulce jsou uvedeny s ohledem na  
příslušenství značky Schulte-Ufer (4 kusy nádobí ze  
sady HZ 390042 pro 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
Pánev na smažení Ø 24 cm, pro varné zóny Ø 18 cm

Čokoládová poleva (např. značka Dr. Oetker, tmavá čokoláda 
55 % kakaa, 150 g)

Hluboký 
hrnec

Ø 16 cm - - - 1. Ne

 
Dušená čočka*
Počáteční teplota 20 °C

Množství: 450 g Hrnec
Ø 16 cm 9

1:30
(bez míchání) Ano 1. Ano

Množství: 800 g Hrnec
Ø 22 cm 9

2:30
(bez míchání) Ano 1. Ano

Dušená čočka z plechovky, 
např. čočka s klobásami Erasco.  
Počáteční teplota 20 °C

Množství: 500 g
Hrnec

Ø 16 cm 9
cca 1:30

(promíchejte po 
cca 1 minutě)

Ano 1. Ano

Množství: 1 kg
Hrnec

Ø 22 cm 9

cca 2:30

Ano 1. Ano

Teplota mléka: 7 °C 
Přísady: 40 g másla, 40 g mouky, 0,5 l mléka (obsah tuku 3,5 %)  
a špetka soli

1. Rozpusťte máslo, vmíchejte mouku a sůl a směs zahřejte. Hluboký 
hrnec

Ø 16 cm

2 cca 6:00 Ne - -

2. Přidejte do směsi mléko a za neustálého míchání uveďte do varu. 7 cca 6:30 Ne - -

3. Jakmile se bešamel začne vařit, ponechte omáčku na
varné zóně další dvě minuty a neustále ji míchejte. - - - 2 Ne

* Recept je v souladu s DIN 44550 
** Recept je v souladu s DIN EN 60350-2

Doba úpravy 

(promíchejte po 
cca 1 minutě)

Stupeň   
ohřevu 



 Zkušební pokrmy

Mléčná rýže, příprava s poklicí 
Teplota mléka: 7 °C
Zahřejte mléko, dokud nezačne pěnit.  
Nastavte požadovaný stupeň ohřevu a přidejte do mléka rýži, cukr a sůl. 
Doba přípravy včetně předehřátí je cca 45 minut.

Přísady: 190 g krátkozrnné rýže, 90 g cukru, 
750 ml mléka (obsah tuku 3,5 %) a 1 g soli Hrnec

Ø 16 cm         8. cca 5:30 Ne
3

(promíchejte 
po 10 minutách)

Ano

Přísady: 250 g krátkozrnné rýže, 120 g cukru, 
1 l mléka (obsah tuku 3,5 %) a 1,5 g soli Hrnec

Ø 22 cm
8. cca 5:30 Ne

3
Ano

Mléčná rýže, příprava bez poklice 
Teplota mléka: 7 °C
Přidejte do mléka všechny přísady a za neustálého míchání směs zahřejte.  
Jakmile mléko dosáhne teploty cca 90 °C, zvolte doporučený stupeň ohřevu  
a  ponechte mírně vařit na nízký stupeň ohřevu po dobu cca 50 minut.

Přísady: 190 g krátkozrnné rýže, 90 g cukru, 
750 ml mléka (obsah tuku 3,5 %) a 1 g soli

Hrnec
Ø 16 cm          8. cca 5:30 Ne 3 Ne

Přísady: 250 g krátkozrnné rýže, 120 g cukru, 
1 l mléka (obsah tuku 3,5 %) a 1,5 g soli

Hrnec 8. cca 5:30 Ne 2. Ne

Teplota vody: 20 °C
Přísady: 125 g dlouhozrnné rýže, 300 g vody a špetka soli Hrnec

Ø 16 cm 9 cca 2:30 Ano 2 Ano

Přísady: 250 g dlouhozrnné rýže, 600 g vody a špetka soli 9 cca 2:30 Ano 2. Ano

V á pečeně  
Počáteční teplota pečeně: 7 °C

Množství: 3 kusy vepřové pečeně (celková váha cca 300 g,  
tloušťka 1 cm) a 15 ml slunečnicového oleje)

Pánev na 
smažení
Ø 24 cm

9 cca 1:30 Ne 7 Ne

Množství: 55 ml těsta na každou palačinku
9 cca 1:30 Ne 7 Ne

Množství: 1,8 l slunečnicového oleje, na porci: 200 g 
mražených hranolek (např. značka McCain 123 Original fries) 9

Dokud 
teplota oleje 
nedosáhne 

180 °C
Ne 9 Ne

* Recept je v souladu s DIN 44550 
** Recept je v souladu s DIN EN 60350-2

(promíchejte 
po 10 minutách)

Pánev na 
smažení
Ø 24 cm

Ø 22 cm

    Hrnec 
  Ø 22 cm

Hrnec
Ø 22 cm

Doba úpravy 
Stupeň   
ohřevu 
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Upozornění: používejte pouze dělicí přihrádku ze dřeva, neboť 
kovové objekty v zásuvcemohou v důsledku recirkulace vzduchu 
z odvětrávání varné desky dosáhnout vysokých teplot 
(obrázek 10).



 
    





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

Model EU631BEB1E

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

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

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

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm

Přední levá Ø 18 cm
Zadní levá Ø 18 cm

Přední pravá Ø
21

cm
Zadní pravá Ø

14,5
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
Přední levá 170,0 Wh/kg
Zadní levá 170,0 Wh/kg

Přední pravá 170,0 Wh/kg
Zadní pravá 170,0 Wh/kg

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 170,0 Wh/kg
Tabulka povinných informací pro domácnost: (Ve 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

http://www.siemens-home.bsh-group.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

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.
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  Indukčné varenie

Výsledok
  Riad nie je vhodný pre varnú zónu. 

Z toho dôvodu sa nezahrieva.*
  Riad sa zahrieva pomalšie, ako sa očakáva. 

Priebeh varenia nie je optimálne nastavený.*
  Riad sa zahrieva správne. 

Priebeh varenia je v poriadku.
* Mala by byť k dispozícii menšia varná zóna. 

Skúste ešte raz položiť riad na menšiu varnú zónu.
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Rytmické tóny ako tikanie hodín
Tento zvuk vzniká, iba ak sú zapnuté tri alebo viac varných zón. Zvuk úplne utíchne alebo sa stíši, 
keď varné zóny vypnete.
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Upozornenie: Používajte iba deliacu priehradku z dreva, 
pretože kovové objekty v zásuvke môžu v dôsledku 
recirkulácie vzduchu z odvetrávania varnej dosky dosiahnuť 
vysokých teplôt (obrázok 10).
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Symbol Hodnota Jednotka
Značka SIEMENS

Identifikácia modelu EU631BEB1E
Typ varnej dosky elektrická

Počet zón alebo plôch na varenie 4
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 

na varenie, pevné platne) indukcia

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 18 cm
Ľavá zadná Ø 18 cm

Pravá predná Ø 14,5 cm
Pravá zadná Ø 18 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 170,0 Wh/kg
Ľavá zadná 170,0 Wh/kg

Pravá predná 170,0 Wh/kg
Pravá zadná 170,0 Wh/kg

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg 170,0 Wh/kg
Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014,  čl.2.3.)

Informácie v prípade  pre domácnosť 



Záručný list
BSH

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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