
CZ: Návod použití
Indukční vařič dvouplotýnkový 

SK: Návod použitia
Indukčný varič dvojplatničkový
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Model: Primo PR301IKP

Výrobce/dovozca
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DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz



ZÁRUKA
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1) Trvání záruky: 2 roky 
2) Záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození 

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
3) Záruka zaniká: - při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně) 

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než 
pověřenou naším servisem 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
 se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí
věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí 
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované 
zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a
průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat 
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.
Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní
prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

 Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí. 
 Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie. 
 Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát. 
 Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je: 

◦ kuchyňky v obchodech, kancelářích atd. 
◦ chaty, chalupy 
◦ hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

 Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem. 
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod 
neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem 
nesmějí provádět děti bez dozoru.  

 Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
 Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí. 
 Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači. 
 Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají 

požadavkům uvedeným na přístroji. 
 Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna

v souladu se všemi místními normami. 
 Nikdy neumisťujte přístroj v blízkosti trouby, ohně, nebo vysoce hořlavých tekutin. 
 Nikdy do přístroje nebouchejte a netřeste s ním, mohli byste jej poškodit. 
 Nikdy nezakrývejte sání vzduchu, ani výfuk, mohli byste způsobit přehřátí přístroje. 
 Dávejte pozor, abyste přístroj nepocákali vodou a neumisťujte jej v blízkosti zdrojů vody, aby 

nemohlo dojít ke zkratu. 
 Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, nebo v odborném servisu, či kvalifikovanou

osobou. 
 Nikdy nezapojujte jiný elektrický přístroj do stejného okruhu, jako klimatizaci. 
 Nikdy neberte zástrčku do mokrých rukou.
 V případě, že je horní deska prasklá nebo rozbitá, přístroj ihned vypněte a vypojte z el. sítě, jinak 

hrozí úraz elektrickým proudem.
 Na povrch (desku) přístroje nepokládejte žádné jiné kovové předměty než vhodné nádobí. Předměty 

jako vidličky, nože, lžíce se na povrchu můžou velmi snadno rozhřát.
 Na desku zapnutého přístroje nepokládejte žádné jiné magnetické předměty (např. kreditní karty … )
 než vhodné nádobí.
 Aby se předešlo přehřátí přístroje, tak na desku nepokládejte žádné hliníkové fólie ani plechy.
 Do otvorů pro ventilaci nestrkejte žádné předměty, hrozí riziko poranění el. šokem.
 Nedotýkejte se rozehřáté plochy desky. Poznámka: keramická deska indukčního vařiče se sama 

neohřívá, ale je ohřívána od rozehřátého nádobí, které na ní stojí.
 Na vařiči nikdy neohřívejte žádné uzavřené plechovky (nádoby). Uzavřená plechovka by ohřátím 

obsahu mohla explodovat. Proto vždy nejdříve plechovku otevřete.
 Vědecké průzkumy prokázaly, že indukční vařiče nejsou nijak nebezpečné. Osoby s
 kardiostimulátorem by se však pro jistotu měly držet alespoň 60 cm vzdálené od zapnutého vařiče. 
 Ovládací panel reaguje na pouhý dotek, není potřeba na tlačítka nijak extra mačkat.
 Každý dotek („stisk“) tlačítka je pro jistotu potvrzen zvukovým signálem.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ 



ČÁSTI
1.
2. Sklokeramická varná deskaZóny ohřevu /

plotýnky
3. Ovládací panel
4. Hlavní spínač on/off
5. Zapnutí/vypnutí zvolené strany/plotýnky
6. Časovač (až na 180 min)
7. Tlačítko snížení „-“ (pro čas, výkon i teplotu)
8. Tlačítko zvýšení „+“ (pro čas, výkon i teplotu)
9. Přepnutí mezi výkonem a teplotou (W x °C)

Pro aktivaci bezpečnostního dětského zámku
stiskněte příslušné tlačítka „-“ a „+“ současně a chvíli
podržte. Rozsvítí se kontrolka, což značí, že je plocha
uzamčena. Nadále bude funkční pouze hlavní tlačítko
spínače on/off, ostatní tlačítka nebudou reagovat.

Ovládací panel je dotykový. Není potřeba tlačítka mačkat silou, stačí se jich dotknout.
Ovládací panel udržujte čistý, jinak nemusí pracovat správně. Každý dotyk je potvrzen ještě
zvukovým signálem.

Používejte pouze nádobí určené na pro indukční ohřev. Takové nádobí se lehce rozpozná:
vhodné nádobí musí mít magnetické dno, vezměte magnet, přiložte na dno a pokud je dno
magnetické, tak je nádobí vhodné pro indukční ohřev.

Topná zóna (plotýnka) má průměr cca 25 cm. Hrnec musí mít průměr minimálně 12 cm.
Pokud na vařič postavíte nádobí s menším průměrem, tak plotýnka nesepne a rozsvítí se
chybové hlášení E00.

Hrnec nesmí mít deformované dno. Pokud je dno hrnce duté nebo z nevhodného materiálu,
tak nebude distribuce tepla optimální. Kdyby se varná deska příliš rozehřála, může
prasknout.

Jakmile zasunete zástrčku do zásuvky, ventilátor se krátce spustí.
Všechny kontrolky se krátce rozsvítí a poté opět zhasnou. To je normální.

Dětská pojistka/zámek 
Pro aktivaci dětského zámku: podržte tlačítka „+“ a „-“ současně po dobu 3 sekund. U zámku se 
rozsvítí se červená kontrolka. Pro odemknutí musíte tento samý krok opakovat.



POUŽITÍ
 Stisknutím levého tlačítka „hlavní on/off vařič zapnete a obě kontrolky nad oběma tlačítky 

zapnutí/vypnutí se rozsvítí. Zapněte si zvolenou stranu/plotýnku a potom máte přibližně 10 
vteřin na nastavení teploty nebo výkonu.
Pokud do 10 vteřin nic nenastavíte, tak se vařič opět vypne. Ventilátor případně ještě 
dovětrá.

 Pokud na zapnuté plotýnce není vhodné (žádné) nádobí tak se ozve zvukový signál a deska 
se do 1 minuty vypne. Na displeji se objeví E00.

 Stisknutím tlačítka si můžete přepínat mezi výkonem (ve wattech) nebo teplotou (°C).
 Pomocí tlačítek + a – si nastavte požadovanou teplotu nebo výkon. Zvolená hodnota  je 

vždy zobrazená na displeji.
 Pokud chcete vařič/plotýnku vypnout, tak opět znovu stiskněte tlačítko on/off  zařízení.

POZOR: Bez nastaveného časovače se přístroj automaticky vypne po 2 hodinách.

ČASOVAČ
 Stiskem tlačítka Timer/ časovače přejdete na jeho nastavení. Volit můžete mezi 1 minutou a 

3 hodinami. Na displeji ukazuje nastavený čas.
 Čas upravíte pomocí tlačítek + nebo -, které buď můžete mačkat a nebo je lehce podržet a 

tím volbu urychlit (kroky po 10 minutách).
 Pokud chcete časovač opět vypnout/dekaktivovat, tak stačí znovu stisknout jeho tlačítko a 

tím ho vypnout. 
 Po nastavení požadovaného času se na displeji bude střídat hodnota času a zvolené úrovně 

teploty/výkonu. Zároveň bude svítit kontrolka časovače, což jen informuje, že je časovač 
nastaven a aktivován.

 Po uplynutí nastaveného času se varná deska automaticky vypne.

MAXIMÁLNÍ VÝKON 
Přístroj má maximální příkon 3500 W. Pokud tedy na jedné plotýnce nastavíte 2000 W, půjde už jen
1500 W. Nelze nastavit více než 3500 W v součtu obou plotýnek.

VYPNUTÍ
Vařič vypnete stisknutím tlačítka on/off.
Upozornění: vnitřní ventilátor bude ještě cca 1 minutu ventilovat, aby odvětral vnitřní teplot.
Varování: pokud na displeji svítí symbol „H“, tak to znamená, že deska má více než 60 °C a je stále
horká.  

Výkon (nastavení) Vhodné pro: 

200 - 400 W Pomalé rozehřívání malých množství
Rozpouštění čokolády, másla, ...

600 – 800 W Pomalé rozehřívání
Pečení palačinek

1000 – 1200 W Smažení zelení 
Vaření těstovin

1400 – 2000 W Smažení we WOK pánvi 
Smažení masa/steaků
Převaření vody, omáček atd… 



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Před čištěním nejdříve vypojte z el. sítě. Nikdy na čištění nepoužívejte drsná ani agresivní čistidla.

 Nikdy přístroj ani přívodní kabel neponořujte do vody ani žádné jiné tekutiny. Hrozí úraz 
elektřinou.

 Sklokeramickou desku vařiče pouze otírejte vlhkým jemným hadříkem s jemným čistidlem. 
Dbejte na to, abyste ji nepoškrábali.

 Povrch přístroje stačí také pouze otírat jemným hadříkem. Nikdy jej nedrhněte, aby se 
nepoškrábal.

 Na čištění nepoužívejte žádné čistidla na bázi benzinu či ředidel. Jinak hrozí riziko 
znehodnocení povrchu přístroje.

 V blízkosti přístroje nepracujte s otevřeným ohněm ani u něho neskladujte hořlavé nebo 
kyselé látky.

 Nádobí používané na vařiči musí mít hladké dno, ujistěte se, aby zespodu nádobí nebyly 
nějaké hrubé části, které by mohly poškrábat povrch desky. Poškozená deska má menší 
účinnost.

 Před uskladněním (zandáním do skříně) musí být přístroj chladný a důkladně vyčištěný.
 Ovládací panel udržujte za každé okolnosti čistý a suchý. Na varné desce nenechávejte ležet 

žádné předměty.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Vařič nelze zapnout.
Je zástrčka v zásuvce? Funguji jiné přístroje zapojené do stejné zásuvky?
Stiskněte a podržte hlavní (levé) tlačítko on/off dokud se nerozsvítí kontrolka.

Tlačítka nereagují.
Není aktivován dětský zámek? Vypněte dětskou pojistku podle postupu výše.
Na ovládacím panelu jsou kapky/vlhkost. Panel osušte a zkuste znovu.

Některé hrnce/nádobí vydává drnčivý zvuk, hluk.
To je způsobeno složením jednotlivých vrstev dna nádobí.
Pokud je magnetický a vhodný na indukci, tak se nejedná o velký problém (vyjma hluku).

Ventilátor se zapnul/ stále běží. 
To je normální. Vnitřní ventilátor udržuje přístroj v provozu schopné teplotě a když je potřeba, tak 
přebytečné teplo odvětrá. I když se přístroj vypne, tak ventilátor ještě chvíli běží, proto nevytahujte 
zástrčku ze zásuvky dříve, než se ventilátor sám zastaví.

Kód chyby E01 - E02 - E03 - E04 – E05 - E06 - E07 - E09 - E0b - E0d – E12
Kontaktujte odborný servis a svěřte vařič odborníkovi.

Kód chyby: E00
Hrnec/nádobí není vhodný na indukci, nebo je příliš malý, nebo není správně umístěn...



ZÁRUKA
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia 
príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka.
1) Trvanie záruky: 2 roky
2) Záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie

b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
3) Záruka zaniká: - pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuáli (nesprávne)

- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako 
poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci 
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
 sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza,
 tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo 

prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri 
prevzatí.

Pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od 
prevzatia veci kupujúcim.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie 
reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. 
Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný
tovar.

Reklamáciu je možné taktiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a 
sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.

OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné 
nakladať ako s bežným domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených 
na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania 
chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach 
likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných 
dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.
Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné 
prostredie.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní akéhokoľvek el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určité bezpečnostné 
pravidlá:

 Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
 Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
 Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepmi nesmú hrať.
 Prístroj je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:

◦ kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
◦ chaty, chalupy
◦ hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie

 Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
 Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ sú 
pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a 
rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

 Čistenie a bežnú údržbu smú vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
 Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
 Upozornenie: Prístroj sa nesmie používať s externými časovačmi.
 Pred použitím dôkladne skontrolujte, či napätie a frekvencia el. siete vo vašej domácnosti 

zodpovedajú požiadavkám uvedeným na prístroji.
 Zástrčku (prívodný kábel) zapájajte vždy len do zásuvky, ktorá je bez vád a nainštalovaná, uzemnená

v súlade so všetkými miestnymi normami.
 Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti rúry, ohňa alebo vysoko horľavých tekutín.
 Nikdy do prístroja nebúchajte a netraste s ním, mohli by ste ho poškodiť.
 Nikdy nezakrývajte sanie vzduchu, ani výfuk, mohli by ste spôsobiť prehriatie prístroja.
 Dávajte pozor, aby ste prístroj nepocákali vodou a neumiestňujte ho v blízkosti zdrojov vody, aby 

nemohlo dôjsť ku skratu.
 Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, alebo v odbornom servise, či 

kvalifikovanou osobou.
 Nikdy nezapájajte iný elektrický prístroj do rovnakého okruhu, ako klimatizáciu.
 Nikdy neberte zástrčku do mokrých rúk.
 V prípade, že je horná doska prasknutá alebo rozbitá, prístroj ihneď vypnite a vypojte z el. siete, inak

hrozí úraz elektrickým prúdom.
 Na povrch (dosku) prístroja neklaďte žiadne iné kovové predmety ako vhodný riad. Predmety ako 

vidličky, nože, lyžice sa na povrchu môžu veľmi ľahko rozhriať.
 Na dosku zapnutého prístroja neklaďte žiadne iné magnetické predmety (napr. kreditné karty … )

ako vhodný riad.
 Aby sa predišlo prehriatiu prístroja, tak na dosku neklaďte žiadne hliníkové fólie ani plechy.
 Do otvorov pre ventiláciu nestrkajte žiadne predmety, hrozí riziko poranenia el. šokom.
 Nedotýkajte sa rozohriatej plochy dosky. Poznámka: keramická doska indukčného variča sa sama 

neohrieva, ale je ohrievaná od rozohriateho riadu, ktorý na nej stojí.
 Na variči nikdy neohrievajte žiadne uzavreté plechovky (nádoby). Uzavretá plechovka by ohriatím 

obsahu mohla explodovať. Preto vždy najskôr plechovku otvorte.
 Vedecké prieskumy preukázali, že indukčné variče nie sú nijako nebezpečné. Osoby s

kardiostimulátorom by sa však pre istotu mali držať aspoň 60 cm vzdialené od zapnutého variča.
 Ovládací panel reaguje na obyčajný dotyk, nie je potrebné na tlačidlá nijako extra stláčať.
 Každý dotyk („stlačenie“) tlačidla je pre istotu potvrdený zvukovým signálom.

TENTO MANUÁL SI USCHOVAJTE I PRE NESKÔR NAHLIADNUTIE



ČÁSTI
1.
2. Sklokeramická varná doskaZóny ohrevu /

platničky
3. Ovládací panel
4. Hlavný spínač on/off
5. Zapnutie/vypnutie zvolenej strany/platničky
6. Časovač (až na 180 min)
7. Tlačidlo zníženia „-“ (pre čas, výkon aj teplotu)
8. Tlačidlo zvýšenia „+“ (pre čas, výkon aj teplotu)
9. Prepnutie medzi výkonom a teplotou (W x °C)

Pre aktiváciu bezpečnostného detského zámku
stlačte príslušné tlačidlá „-“ a „+“ súčasne a chvíľu
podržte. Rozsvieti sa kontrolka, čo značí, že je plocha
uzamknutá. Naďalej bude funkčné iba hlavné tlačidlo
spínača on/off, ostatné tlačidlá nebudú reagovať.

Ovládací panel je dotykový. Nie je potrebné tlačidlá stláčať silou, stačí sa ich dotknúť.
Ovládací panel udržujte čistý, inak nemusí pracovať správne. Každý dotyk je potvrdený ešte
zvukovým signálom.

Používajte iba riad určený na pre indukčný ohrev. Taký riad sa ľahko rozpozná: vhodný riad
musí mať magnetické dno, vezmite magnet, priložte na dno a ak je dno magnetické, tak je
riad vhodný pre indukčný ohrev.

Vykurovacia zóna (platnička) má priemer cca 25 cm. Hrniec musí mať priemer minimálne 12
cm. Pokiaľ na varič postavíte riad s menším priemerom, tak platnička nezopne a rozsvieti sa
chybové hlásenie E00.

Hrniec nesmie mať deformované dno. Pokiaľ je dno hrnca duté alebo z nevhodného
materiálu, tak nebude distribúcia tepla optimálna. Keby sa varná doska príliš rozohriala,
môže prasknúť.

Hneď ako zasuniete zástrčku do zásuvky, ventilátor sa krátko spustí.
Všetky kontrolky sa krátko rozsvietia a potom opäť zhasnú. To je normálne.

Detská poistka/zámok
Pre aktiváciu detského zámku: podržte tlačidlá „+“ a „-“ súčasne po dobu 3 sekúnd. Pri zámku sa 
rozsvieti sa červená kontrolka. Pre odomknutie musíte tento samý krok opakovať.



POUŽITIE
Stlačením ľavého tlačidla „hlavný on/off varič zapnete a obe kontrolky nad oboma tlačidlami 
zapnutia/vypnutia sa rozsvietia. Zapnite si zvolenú stranu/platničku a potom máte približne 10 
sekúnd na nastavenie teploty alebo výkonu.
Pokiaľ do 10 sekúnd nič nenastavíte, tak sa varič opäť vypne. Ventilátor prípadne ešte dovetrá.
Pokiaľ na zapnutej platničke nie je vhodný (žiadny) riad tak sa ozve zvukový signál a doska sa do 1 
minúty vypne. Na displeji sa objaví E00.

Stlačením tlačidla si môžete prepínať medzi výkonom (vo wattoch) alebo teplotou (°C).
Pomocou tlačidiel + a – si nastavte požadovanú teplotu alebo výkon. Zvolená hodnota je vždy 
zobrazená na displeji.
Pokiaľ chcete varič/platničku vypnúť, tak opäť znovu stlačte tlačidlo on/off zariadenia.
POZOR: Bez nastaveného časovača sa prístroj automaticky vypne po 2 hodinách.

ČASOVAČ
Stlačením tlačidla Timer/ časovača prejdete na jeho nastavenie. Voliť môžete medzi 1 minútou a 3 
hodinami. Na displeji ukazuje nastavený čas.
Čas upravíte pomocou tlačidiel + alebo -, ktoré buď môžete stláčať alebo ich ľahko podržať a tým 
voľbu urýchliť (kroky po 10 minútach).
Ak chcete časovač opäť vypnúť/dekaktivovať, tak stačí znova stlačiť jeho tlačidlo a tým ho vypnúť.
Po nastavení požadovaného času sa na displeji bude striedať hodnota času a zvolenej úrovne 
teploty/výkonu. Zároveň bude svietiť kontrolka časovača, čo len informuje, že je časovač nastavený
a aktivovaný.
Po uplynutí nastaveného času sa varná doska automaticky vypne.

MAXIMÁLNY VÝKON
Prístroj má maximálny príkon 3500 W. Pokiaľ teda na jednej platničke nastavíte 2000 W, pôjde už 
len 1500 W. Nie je možné nastaviť viac ako 3500 W v súčte oboch platničiek.

VYPNUTIE
Varič vypnete stlačením tlačidla on/off.
Upozornenie: vnútorný ventilátor bude ešte cca 1 minútu ventilovať, aby odvetral vnútornú teplotu.
Varovanie: pokiaľ na displeji svieti symbol „H“, tak to znamená, že doska má viac ako 60 °C a je 
stále horúca. 

Výkon (nastavenie) Vhodné pre: 

200 - 400 W Pomalé rozohrievanie malých množstiev
Rozpúšťanie čokolády, masla, ...

600 – 800 W Pomalé rozohrievanie
Pečenie palaciniek

1000 – 1200 W Vyprážanie zeleňou
Varenie cestovín

1400 – 2000 W Vyprážanie we WOK panvici
Vyprážanie mäsa/steakov
Prevarenie vody, omáčok atď… 



ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 Pred čistením najskôr vypojte z el. siete. Nikdy na čistenie nepoužívajte drsné ani agresívne 

čistidlá.
 Nikdy prístroj ani prívodný kábel neponárajte do vody ani žiadne iné tekutiny. Hrozí úraz 

elektrinou.
 Sklokeramickú dosku variča iba utierajte vlhkou jemnou handričkou s jemným čistidlom. 

Dbajte na to, aby ste ju nepoškriabali.
 Povrch prístroja stačí tiež iba utierať jemnou handričkou. Nikdy ho nedrhnite, aby sa 

nepoškriabal.
 Na čistenie nepoužívajte žiadne čistidlá na báze benzínu či riedidiel. Inak hrozí riziko 

znehodnotenia povrchu prístroja.
 V blízkosti prístroja nepracujte s otvoreným ohňom ani pri ňom neskladujte horľavé alebo 

kyslé látky.
 Riad používaný na variči musí mať hladké dno, uistite sa, aby zospodu riadu neboli nejaké 

hrubé časti, ktoré by mohli poškriabať povrch dosky. Poškodená doska má menšiu účinnosť.
 Pred uskladnením (zadaním do skrine) musí byť prístroj chladný a dôkladne vyčistený.
 Ovládací panel udržujte za každej okolnosti čistý a suchý. Na varnej doske nenechávajte 

ležať žiadne predmety.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Varič nemožno zapnúť.
Je zástrčka v zásuvke? Fungujem iné prístroje zapojené do rovnakej zásuvky?
Stlačte a podržte hlavné (ľavé) tlačidlo on/off pokiaľ sa nerozsvieti kontrolka.

Tlačidlá nereagujú.
Nie je aktivovaný detský zámok? Vypnite detskú poistku podľa postupu vyššie.
Na ovládacom paneli sú kvapky/vlhkosť. Panel osušte a skúste znova.

Niektoré hrnce/riad vydáva drnčivý zvuk, hluk.
To je spôsobené zložením jednotlivých vrstiev dna riadu.
Pokiaľ je magnetický a vhodný na indukciu, tak sa nejedná o veľký problém (okrem hluku).

Ventilátor sa zapol/ stále beží.
To je normálne. Vnútorný ventilátor udržuje prístroj v prevádzke schopnej teplote a keď je potreba, 
tak prebytočné teplo odvetra. Aj keď sa prístroj vypne, tak ventilátor ešte chvíľu beží, preto 
nevyťahujte zástrčku zo zásuvky skôr, než sa ventilátor sám zastaví.

Kód chyby E01 - E02 - E03 - E04 – E05 - E06 - E07 - E09 - E0b - E0d – E12
Kontaktujte odborný servis a zverte varič odborníkovi.

Kód chyby: E00
Hrniec/riad nie je vhodný na indukciu, alebo je príliš malý, alebo nie je správne umiestnený...




