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 Kuchyňská minutka 
zůstane aktivní i po 
vypnutí plotýnky.

Dotkněte se čidla 

(+/-).

Tečka se rozsvítí.

Pomocí tlačítek (+) 

a (-) nastavte čas. 

Nastavte počet 

minut.

Rozsvítí se „min“.

Chcete-li 

kuchyňskou 

minutku vypnout, 

držte (+/-), dokud 

tečka nepřestane 

blikat. Nastavte čas 

na 00.

Po několika 

sekundách 

začne časoměřič 

odpočítávat čas. 

Tečka bliká.

Na konci vypněte 

zvukové upozornění  

stisknutím tlačítka 

(+) nebo (-).

 Časoměřič pro 
odpočítávání času je 
vázán k aktivní varné 
zóně. Když doba určená 
pro vaření vyprší, varná 
zóna se vypne.

Když se dotknete 

čidla (+/-), zvolíte 

tím první aktivní 

varnou zónu.

objeví se  .

Pokaždé, když 

se dotknete čidla 

(+/-), nastaví se 

doba vaření pro 

následující varnou 

zónu.

Po několika 

sekundách 

začne časoměřič 

odpočítávat čas. 

Tečka bliká.

Pomocí (+) a (-) 

nastavte čas 

v minutách.

Rozsvítí se „min“.

Na konci vypněte 

zvukové upozornění  

stisknutím tlačítka 

(+) nebo (-).

Zobrazí se časovač 

pro odpočítávání 

s nejkratší zbývající 

dobou.

KUCHYŇSKÁ 

MINUTKA

ODPOČÍTÁVÁNÍ 

ČASU

SVĚTELNÉ 

KONTROLKY PŘI 

PROVOZU

Voda se ještě nevaří 

nebo olej ještě není 

dostatečně zahřátý.

Voda se vaří 

nebo olej je již 

dostatečně zahřátý. 

Vložte potraviny do 

hrnce.

Tento symbol 

bude blikat a 

pokud sundáte 

pokličku, ozve se 

pípnutí. Znovu dejte 

pokličku na místo! 

Stiskněte jakékoli 

místo na podélném 

ovládacím prvku.

Sundejte pokličku 

(pouze při vaření s 

velkým množstvím 

vody – metoda 

č. 2). Vložte 

potraviny do hrnce 

nebo na pánev a 

stiskněte jakékoli 

pole podélného 

ovládacího prvku.

SmartSense - 

tento ovládací 

systém zajišťuje, 

aby nedošlo 

k převaření 

potravin v hrnci 

nebo na pánvi, 

pokud je tam 

nedostatek 

tekutiny.

(pro funkce, které 
vyžadují použití 
pokličky)

POMALÉ 
        

1 Zvolte symbol . Po pěti 

sekundách se rozsvítí symbol  

a symbol  bude slabě svítit.

Symbol , po pěti sekundách 

zhasne.

2 Když se voda ohřeje, rozsvítí 

se symbol  .

Tato funkce je vhodná pro jídla, 

která se vaří déle – při pomalém 

ohřívání a udržování teploty.

3 
Zvolte symbol .

Když se mléko ohřeje, 

rozsvítí se

symbol .

način 1 način 2

Speciální prvky:

VAŘENÍ 

S VELKÝM 

MNOŽSTVÍM VODY

        

1 Zvolte symbol . Po pěti 

sekundách se rozsvítí symbol  

a symbol  bude slabě svítit. 

Symbol , po pěti sekundách 

zhasne.

2                
Když se voda ohřeje, rozsvítí 

se symbol .

Toto je vhodné pro potraviny, 

které jsou vloženy do vody na 

začátku vaření.

3 
Zvolte symbol . 

Když se voda ohřeje, rozsvítí 

se symbol  a ihned poté se 

rozsvítí symbol .  

Sundejte pokličku, vložte 

suroviny do nádoby a stiskněte 

jakékoli tlačítko na posuvném 

ovladači.

5 s

način 1 način 2
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(v závislosti na 

konkrétním modelu)

 Některé typy 
potravin mohou během 
vaření pěnit.
Zvedněte poklici a 
zamíchejte obsah.
Používejte poklici s 
vypouštěcím ventilem!
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50 mm

1
2A

B

1 Čidlo IQ 

Spodní stranu 

čidla udržujte stále 

čistou.

2   Instalace čidla

Čidlo pomalu přibližte 

ke kroužku (který jste 

předtím připevnili na 

pokličku) tak, aby správně 

zapadlo na své místo.

4 Vyjmutí čidla

Jednou rukou držte 

úchytku pokličky a druhou 

rukou vyjměte čidlo IQ.

3 
Nepoužívejte čidlo IQ 

jako úchytku pokličky.

ČIDLO IQ

Instalace a vyjmutí

1 Vyberte pro hrnec nebo pánev správnou 

pokličku. Používejte pouze pokličku 

dodanou s hrncem nebo pánví.

2 Před začátkem vaření a během vaření by povrch 

varné zóny a dna nádobí měl být čistý a suchý.

NÁDOBÍ

P
Ř

Í
P

R
A

V
A

 
N

Á
D

O
B

Í

1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
SYSTÉMU 2 POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ  

Dotkněte se prstem 

podélného ovládacího prvku 

pod vybranou ikonou nebo 

přejeďte prstem přes podélný 

ovládací prvek a tak vyberte 

požadovanou funkci.

3 ÚROVNĚ VAŘENÍ

 Symbol pro spojení 

mezi pokličkou a 

ovládacím modulem.

nízká

střední

vysoká

OVLÁDÁNÍ 

IQOOK

POPIS FUNKCÍ
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Během provozu 
nelze zvolenou funkci 
změnit na jinou funkci.

VAŘENÍ S VELKÝM 
MNOŽSTVÍM VODY
Metoda č. 1
• Rychlé zahřátí vody 

do bodu varu a 

udržování vody ve 

varu.

• Vložte potraviny do 

hrnce na začátku 

vaření.

Jídla: těstoviny 
(špagety), mražená 
zelenina, gnocchi, 
knedlíky atd.

 POMALÉ VAŘENÍ 
Metoda č. 1
• Pro dokončení 

uvařených jídel.

• Pomalé zahřátí a 

udržování varu.

Během vaření jídlo 

několikrát zamíchejte.

Jídla: guláš, dušená 
jídla, omáčky, rýže 
atd.

VAŘENÍ S VELKÝM 
MNOŽSTVÍM VODY
Metoda č. 2
• Rychlé zahřátí vody 

do bodu varu 

• s pokličkou na 

hrnci; poté  pokličku 

sejměte.

• Intenzivní zahřívání.

Jídla: těstoviny 
(špagety), mražená 
zelenina, gnocchi, 
knedlíky atd.

POMALÉ VAŘENÍ 
Metoda č. 2
• Pro zahřívání mléka.

Během vaření jídlo 

několikrát zamíchejte.

Jídla: puding, rýžové 
suflé, ohřívání mléka 
atd.

SMAŽENÍ
• Pouze pro jídla, 

která vyžadují malé 

množství oleje (0,5 

až 1 litry).

Jídla: 
 150-170°C

pomalé smažení čer-
stvého jídla – koblihy 
atd

 175-190°C

čerstvé jídlo – 
pomfrity.

 195-210°C

hlubokozmražené 
potraviny.

PRAŽENÍ  
• Pro jídla, která 

vyžadují pouze 

malé množství 

oleje, do 1 cm.

Teplota:

 150-170°C

 175-190°C

 195-210°C

Jídla: maso, 
palačinky, zelenina 
atd.

VAŘENÍ V PÁŘE 
• Regulace páry.

• Rovnoměrné vaření.

• Během celého vaření musí být 

poklička na hrnci.

Příprava jídel:
potravina     hm./kg      voda (dl)  doba 
jablka  0,5 0,2 7-12 

brambory 0,5 0,6 23-30

květák 0,5 0,4 17-25 

hrášek  0,3 0,2 25-30 

cizrna  0,25 1 25-30 

zelí  0,3 0,4 20-25 

párky  0,5 1 8-10 

kapusta  0,5 0,4 20-25 

mušle  0,3 0,4 13-17 

hovězí 0,3 1 50-60 

ROZMRAZOVÁNÍ 
ZMRAŽENÝCH 
POTRAVIN
• Rozmrazování 

potravin a 

rozpouštění 

čokolády.

UDRŽOVÁNÍ 
TEPLOTY JÍDLA   
• Udržuje teplotu 

jídla na teplotě 

přibližně 70 °C.

 Při VAŘENÍ V PÁŘE 
přidejte do nádoby 
nejdříve vodu, poté 
suroviny.

 Při SMAŽENÍ 
může být úroveň 
intenzity vaření 
nastavena pouze na 
začátku provozu. 
Použijte chladný olej a 
naplňte jím hrnec nebo 
pánev do poloviny 
jeho/její výšky.
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PROVOZ FUNKCÍ 

PŘI POUŽITÍ 

POKLIČKY

Během vaření 
zvedejte pokličku 
pouze na krátký 
okamžik (pouze 
s funkcemi, které 
vyžadují čidlo IQ) a 
nedávejte ji na jiný 
hrnec nebo na jinou 
pánev.

1 Naplňte 

hrnec vodou 

a potravinami a 

postavte ho na 

varnou plotýnku.

2 Přikryjte hrnec 

pokličkou, ke 

které je připevněno 

čidlo IQ.

3a 
Dotkněte se 

tlačítka pro 

zapnutí/vypnutí.Ozve 

se krátké pípnutí.

4 
Zvolte 

požadovanou 

funkci tak, že se 

dotknete podélného 

ovládacího prvku 

prstem. Pokud nebude 

nastavení změněno 

do 5 sekund, ostatní 

funkce se vypnou. 

Můžete také nastavit 

čas vaření ( minutka, 

odpočet).

5 Aby spojení 

fungovalo, 

stiskněte tlačítko 

na čidle IQ (na 

pokličce). Rozsvítí 

se symbol .3b 
Dotkněte se 

tlačítka IQ. 

Symboll IQook se 

naplno rozsvítí.

(v závislosti na 

konkrétním modelu)

 Systém IQook  
může být v daném 
okamžiku aktivní pouze 
v jedné varné zóně.

 Aktivujte systém IQ, 
když varná zóna chladne 
(písmeno „H“ nebude 
svítit).
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