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- automatické ovládání varné desky

- varná automatika

- úspora až 40 % energie 

- aktivně uchovává v potravinách živiny, vitaminy a proteiny
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• IQcook systém může být současně aktivován pouze na jedné varné zóně. Na konci 

postupu pro nastavování je možné systém IQcook zvolit pro další varnou zónu.

• Při použití systému IQcook nelze používat funkci zvýšení výkonu (P) na vedlejší varné 

zóně (nahoře, dole).

• Před použitím jakékoli IQ funkce musí systém zkontrolovat všechny parametry, proto 

se začátek vaření mírně zpozdí. Během této doby nesundávejte nádobu z varné zóny.

• Pokud máte v úmyslu používat IQ senzor na poklici, pak musíte k horní straně poklice, 

na níž je nainstalován IQ snímač, před použitím připevnit magnetický kovový kroužek. 

Lepidlo zcela uschne do 24 hodin. Mezitím tuto poklici nepoužívejte a nemyjte (viz část 

„Příprava poklice“).

• Nepoužívejte funkci STOP/GO, jestliže využíváte systém IQcook, protože by přerušila 

provoz systému IQcook. (Jestliže přesto dojde k použití funkce STOP/GO, potom 

systém IQ opětovně aktivujte).

• Systém IQ znovu aktivujte, když varná zóna bude chladnout (na displeji bude svítit 

písmeno „H“). Tak dosáhnete optimálních výsledků při používání.

• Ujistěte se, že plochy poklice a kroužku, na které má být IQ senzor nainstalován, jsou 

vždy čisté.

 Položte IQ senzor na kroužek tak, aby zaklapl.

• Poklici během vaření nezvedejte (pouze u funkcí, které požadují IQ senzor). Pokud je to 

třeba (např. pro zamíchání jídla), sundejte poklici pouze na krátkou dobu – maximálně 

na cca 10 vteřin.

• Během vaření nepokládejte poklici s IQ senzorem na jiný hrnec nebo pánev. Používejte 

stejný hrnec nebo pánev až do konce vaření.

• Nepoužívejte IQ senzor jako držák poklice a nesundávejte ho z poklice během vaření.

• Upozornění! Držák poklice se může během používání zahřát, používejte proto při 

manipulaci utěrku nebo kuchyňskou rukavici.

• IQ senzor je vodotěsný. Abyste zajistili dlouhou životnost a lesklý vzhled senzoru, 

sundejte ho z poklice na konci vaření a uložte ho na bezpečné místo, aby se nepoškodil.

• Pro čištění IQ senzoru používejte měkký, lehce navlhčený hadr. Přední strana musí být 

stále čistá.

• V IQ senzoru je nainstalována baterie (pokyny pro výměnu baterie jsou uvedeny v 

tomto dokumentu).
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OVLÁDACÍ JEDNOTKA

IQcook systém můžete používat na jakékoli varné zóně stisknutím tlačítka IQ.

4
0

3510

Symbol Popis uporaba 
pokrovke

VAŘENÍ S 
VELKÝM 
MNOŽSTVÍM 
VODY - metoda 1

Funkce umožňuje rychlé přivedení vody k 

varu a udržování teploty varu. Hodí se pro 

jídla, jako jsou polévky, zelenina atd.

VAŘENÍ S 
VELKÝM 
MNOŽSTVÍM 
VODY - metoda 2

Funkce umožňuje rychlý ohřev vody na 

bod varu s poklicí na místě. Poklici je 

poté třeba odebrat a proces pokračuje 

při vysokém varném výkonu. Vhodné pro 

těstoviny (špagety), mraženou zeleninu, noky 

(gnocchi), knedlíky atd.

POMALÉ 
VAŘENÍ– 
metoda 1

Tato funkce se používá pro jídla s delší dobou 

vaření, s pomalým ohřevem a udržováním 

varu. Hodí se pro jídla, která vyžadují dlouhou 

dobu vaření (guláš, rýže, dušená jídla).

POMALÉ 
VAŘENÍ– 
metoda 2

Tato funkce je vhodná pro vaření mléka, 

rýžové kaše a pudinku.

1 Systém zapnutý/vypnutý

Symbol propojení 

poklice s ovládacím 

modulem systému

2 IQ funkce 3 Úroveň vaření

nízká

střední 

vysoká
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VAŘENÍ V PÁŘE

Funkce reguluje páru a rovnoměrné vaření.

Pro zdravé vaření bez převaření. Zelenina 

si uchová svou přirozenou barvu, živiny a 

vitaminy.

Poklice musí být na místě po celou dobu 

procesu vaření.

SMAŽENÍ
Vhodné pro jídla, která vyžadují velké 

množství oleje (0,5 až 1,0 litry): koblihy 

(Berliner), hranolky, zmrazené potraviny atd.

     -

DUŠENÍ/ 
PRAŽENÍ

Vhodné pro vaření masa na různých 

úrovních varného výkonu. Maso se bude vařit 

rovnoměrně a zůstane šťavnaté.

     -

ROZMRAZOVÁNÍ 
MRAŽENÝCH 
POTRAVI

Rozmrazování potravin a rozpouštění 

čokolády.

UDRŽOVÁNÍ 
POTRAVIN V 
TEPLÉM STAVU

Udržuje potraviny teplé při teplotě okolo 70 

°C.

4 Zámek

Když je aktivní, 

veškerá tlačítka, 

kromě  tlačítka 

a zapnuto/vypnuto 

 jsou neaktivní.

 

5 Zapnutí/
vypnutí    

varné desky
Když je varná 

deska zapnutá, 

zazní krátký 

zvukový signál 

a na displeji se 

objeví „0“.

6 Funkce STOP/
GO

Funkce přeruší 

provoz varné 

desky na deset 

minut. Objeví se 

symbol II.

7 Nastavení 
hodin (+/–)

Minutka

Časovač

(Pro detailní popis 

funkcí 4, 5,

 6, 7 viz návod 

Indukční  
sklokeramická 

deska vestavná).

Detailní popis jídel je uveden v části „Příprava potravin“.

TIMER
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PŘÍPRAVA POKLICE PRO IQ FUNKCE
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(počet závisí na modelu)Příslušenství dodávané 
se spotřebičem

Před prvním použitím spotřebiče:

1. S použitím dodaných ubrousků napuštěných lihem   

očistěte povrch poklice v místě, kde chcete připevnit IQ 

senzor.

Na každou poklici použijte nový ubrousek nebo utěrku.

2. Odstraňte samolepicí štítek a upevněte kroužek na  

  místo, které jste právě očistili.

  Neupevňujte kroužek přes nebo okolo pojistného 
ventilu poklice (v závislosti na modelu poklice).

Kroužek upevněte co možná nejblíže ke středu poklice 

(pokud je kroužek umístěn příliš blízko hrany, poklice bude 

méně stabilní a po umístění senzoru se může překlopit).

  Lepidlo zcela uschne do 24 hodin. Mezitím tuto 
poklici nepoužívejte, nemyjte ji a neumísťujte na ni 
IQ senzor.

3. Pomalu položte IQ senzor na kroužek, dokud 

nezaklapne.

Instalace IQ senzoru na 
poklici

Senzor IQ

(2 ks)

Kroužek

(4 ks)

Papírová utěrka/ 

ubrousek

(4 ks)
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Odstranění senzoru
Po použití IQ senzor odstraňte a uložte.

1
2

Poklici používejte s pánví nebo s hrncem. Pokud používáte stejnou poklici na 
několik kusů nádobí, ujistěte se, že se poklice hodí na každý z nich.

Nepoužívejte IQ senzor jako držák poklice.

IQ senzor není určen pro mytí v myčce nádobí.
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POUŽITÍ IQ FUNKCÍ
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IQcook systém automaticky reguluje postup vaření, ovšem na konci vaření 
funkce automaticky nevypne. Vypnutí musí být provedeno ručně nebo 
pomocí funkce TIMER – časovač nebo minutka.

Systém IQcook může být současně aktivován pouze na jedné varné zóně. 
Na konci postupu pro nastavování je možné systém IQcook zvolit pro další 
varnou zónu.

Ikony IQook na neaktivních symbolech vaření svítí po celou dobu tlumeně. 
Pokud stisknete (symbol) tlačítko IQ  na jedné varné zóně, symbol IQook 
na ostatních neaktivních varných zónách zhasne. Po dokončení nastavení 
všechny symboly IQook budou opět svítit tlumeně.

A - POUŽITÍ FUNKCÍ

U těchto funkcí používejte poklici s IQ senzorem..

Během vaření nepokládejte poklici s IQ senzorem na jiný hrnec nebo pánev. 
Používejte stejný hrnec nebo pánev až do konce vaření.

Před zapnutím varné desky musejí být varná zóna a spodek hrnce nebo 
pánve čisté a suché.

Postup přípravy:

1. Naplňte hrnec nebo pánev vodou a potravinami a 

umístěte ho/ji na varnou zónu.

 Při vaření s vodou se ujistěte, aby hladina vody 
nebyla nižší než 50 mm pod horní hranou nádoby.

2. Zakryjte nádobu poklicí s připevněným IQ senzorem.

50 mm

Použití funkcí a 
spotřebiče
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 Nepoužívejte IQ senzor jako držák poklice.

3. Stiskněte tlačítko  (zapnuto/vypnuto). Zazní krátký 

zvukový signál. 

4. IQcook systém aktivujete stisknutím IQ tlačítka IQ   

vybrané varné zóny. Na displeji se objeví  a 

všechny dostupné programy vaření se slabě rozsvítí.

    

5. Dotkněte se prstem posuvného přepínače pod 

zvoleným symbolem nebo přejeďte po posuvném 

přepínači prstem tak, abyste nastavili požadovanou 

funkci vaření. Poté, co sundáte prst z posuvníku, 

zůstane úplně rozsvícená pouze vybraná funkce, 

zatímco ostatní funkce budou svítit jenom slabě. 

Jestliže nastavení do pěti vteřin nezměníte, slabě 

rozsvícené funkce zhasnou. 

 Při funkcích „Vaření s velkým množstvím vody“  
a „Pomalé vaření“  se po 5 sekundách rozsvítí 
doplňkové symboly, které vám umožní zvolit dva 
provozní režimy (viz kapitola „Provozní režimy“).

6. Aby spojení mezi IQ senzorem a ovládacím modulem 

fungovalo, stiskněte tlačítko na IQ senzoru (připevněný 

k poklici). Stejný symbol na ovládacím modulu bude 

ukazovat toto  . 

TIMER
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7. Po několika vteřinách bude symbol svítit silně a zazní 

zvukový signál. Spojení je tím navázáno a začne proces 

vaření.
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REŽIMY VAŘENÍ

4
0

35
10

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

 Při vaření s velkým množstvím vody (když bude 
symbol  svítit) je možné, že var vody nebude 
stále viditelný. Ponechejte poklici na hrnci (v 
režimu 1) tak dlouho, dokud systém nezahřeje vodu 
do mírného varu. Intenzita udržování varu může 
záviset také na typu nádoby a poklice.

 Metoda 1 
Funkce umožňuje rychlý ohřev vody na bod varu a 

udržování varu. Vhodné pro potraviny, které se na začátku 

procesu vaření dávají do vody.

Potraviny: POLÉVKY, TĚSTOVINY, BRAMBORY atd.

 Metoda 2 

S touto funkcí vodu rychle přivedete k varu s poklicí na 

místě, poté poklici sundejte a var se bude udržovat dál.

Potraviny: TĚSTOVINY (ŠPAGETY), MRAŽENÉ 
POTRAVINY (NOKY (GNOCCHI), KNEDLÍKY, ZELENINA) 
atd.

Poznámka: Zeleninu, především brambory, před vařením 

důkladně umyjte vodou. Tak předejdete pěnění během 

vaření.

Při vaření s velkým množstvím vody zvolte symbol . 

Po 5 vteřinách se rozsvítí symbol  a symbol bude svítit 

slabě . 

VAŘENÍ S VELKÝM 
MNOŽSTVÍM VODY:

13
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A) Symbol  plně svítí a není třeba jej nastavovat 

(tlumeně svítící symbol po pěti sekundách zhasne a 

nastaví se způsob 1).

Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí 

symbol  a zazní zvukový signál.

B) Jestliže nastavíte tlumeně svítící symbol , který se 

pak rozsvítí úplně, potom bude zvolen způsob 2.

Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí 

symbol  a zazní zvukový signál. Poté se objeví symbol  

, který zůstane rozsvícený, dokud nesundáte poklici. Vložte 

potraviny do hrnce nebo na pánev a stiskněte jakékoli pole 

na posuvníku. Po několika vteřinách symbol  zmizí.

Nevracejte poklici zpět na místo.
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POMALÉ VAŘENÍ
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 Některé typy potravin mohou během vaření pěnit. 
Zvedněte poklici a zamíchejte obsah. Používejte 
poklici s vypouštěcím ventilem!

 Metoda 1 
Tato funkce se používá pro jídla s delší dobou vaření – s 

pomalým ohřevem a udržováním varu.

Potraviny: GULÁŠ, DUŠENÉ POTRAVINY, OMÁČKY, RÝŽE 
atd.

Poznámka:
Rýže – před vařením ji propláchněte ve vodě. Dbejte 

prosím na to, že vaření jednoho dílu rýže vyžaduje dva až 

tři díly vody.

 Metoda 2 

Tato funkce je vhodná pro vaření jídel pomalým ohříváním 

– mléko, rýžová kaše, pudink.

Potraviny: MLÉKO, RÝŽOVÁ KAŠE, PUDINK atd.

Poznámka:
Rýže – před vařením ji propláchněte vodou. Prosím 

pamatujte na to, že při vaření na jeden díl rýže připadají 

dva až tři díly vody. Během celého procesu vaření rýži 

občas zamíchejte (i kdyby symbol  stále svítil).

Pudink - po zahřátí mléka (s nasazenou poklicí) a 

rozsvícení symbolu , přidejte do mléka pudinkový prášek 

a míchejte po dobu přibližně 3 minut.

Zvolte symbol  s funkcí „Pomalé vaření“. Po pěti 

vteřinách se rozsvítí symbol  a symbol  bude svítit 

slabě.
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A) Symbol  bude plně svítit a není třeba jej nastavovat 

(tlumeně svítící symbol po pěti sekundách zhasne a 

nastaví se způsob 1).

Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí 

symbol  a zazní zvukový signál.

Poznámka: Během vaření nezvedejte poklici. V případě 

potřeby poklici na krátkou dobu zvedněte, abyste mohli 

jídlo zamíchat.

B) Jestliže nastavíte tlumeně svítící symbol  který se 

pak rozsvítí úplně, potom bude zvolen způsob 2.

Po přivedení vody k varu (s poklicí na místě) se rozsvítí 

symbol  a zazní zvukový signál.

Poznámka: Systém automaticky rozezná, že došlo k 

sejmutí poklice. Komunikace se po chvíli přeruší, ale 

můžete pokračovat v míchání potravin.
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POTRAVINA MNOŽSTVÍ
POTRAVINY

(kg)

MNOŽSTVÍ
VODY
 (dl)

DOBA VAŘENÍ
(min)

Poznámka

jablka 0,5 0,2 10-15

hrušky 0,4 0,2 10-15

broskve 0,4 0,2 10-15

švestky 0,4 0,2 8-10

směs ovoce 0,5 0,2 10-12

brambory 0,5 0,6 23-30 nakrájené na kostičky 
a opláchnuté ve vodě

brokolice 0,3 0,2 17-20

květák 0,5 0,4 17-25

mrkev 0,5 0,2-0,4 17-25

směs zeleniny 0,3 0,2-0,4 17-20

hrášek
(mražený)

0,3 0,2 25-30

cuketa 0,4 0,2 10-13

baklažán
(lilek)

0,3 0,4 10-13

cizrna 0,25 1 50-80 Před vařením 
namočte na cca 12 
hodin do vody.

čočka 0,3 1 20-25 Před vařením 
namočte na cca 12 
hodin do vody.

zelí
(čerstvé)

0,3 0,4 20-25

kysané zelí 0,5 0,4 20-30

hot dogs 0,5 1 8-10

maize kernels 0,5 0,5 13-17

kale 0,5 0,4 20-25

fazole (mražené) 0,5 0,6 30-35

mušle 0,3 0,4 13-17

krevety
(zmrazené tails)

0,4 - 13-17

kuřecí prsa,   kusy 0,3 0,4 23-27

uzené vařené párky 0,5 1 20-25

hovězí 0,3 1 50-60

 

Pro dosažení optimálních výsledků vaření doporučujeme 

používat poklici bez ventilu na odvod par. (Doba vaření závisí 

na kvalitě, množství a typu potravin i na nádobí, poklici a chuti.)

 Naplňte nejprve nádobu vodou a poté přidejte 
potraviny (to platí pro všechny potraviny).

Vaření v páře
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ROZMRAZOVÁNÍ 
POTRAVIN

Tato funkce je vhodná pro rozmrazování všech typů mražených potraviny i pro 

rozpouštění čokolády.

UDRŽOVÁNÍ POTRAVIN 
V TEPLÉM STAVU

Tato funkce je vhodná pro udržování potravin jakéhokoliv typu v teplém stavu. Je vhodná 

i pro přípravu svařeného vína.

Příklad:

Při vaření guláše s funkcí Pomalé vaření (metoda 1) přepněte na tento systém po 

ukončení vaření, aby se jídlo udrželo teplé.

18
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BĚHEM ČINNOSTI SE NA DISPLEJI OBJEVÍ NÁSLEDUJÍCÍ SYMBOLY:

Voda se zatím nevaří.

Voda se vaří.

S IQcook funkcemi, které vyžadují použití poklice, systém 
automaticky rozezná, když poklici sundáte. Na displeji 
začne blikat symbol () a varná deska vydá zvukový signál.

Vraťte poklici na hrnec nebo na pánev a stiskněte jakékoli 

pole na posuvníku.

- Jestliže tak neučiníte a voda stále ještě nebude vařit 
(bude svítit symbol  ), systém bude pokračovat v 

provozu; avšak v tomto případě nelze zaručit optimální 

výsledky vaření.

- Pokud se voda již vaří (na displeji svítí symbol  ), pak 

systém pokračuje v práci. Spojení mezi senzorem a varnou 

deskou se přeruší a symbol  se vypne (v tomto případě 

nemůžeme zaručit optimální výsledek vaření).

V případě funkce „Vaření s velkým množstvím vody – 

Metoda 2“ se na displeji objeví symbol () (jakmile se voda 

začne vařit) a zůstane svítit, dokud nesundáte poklici.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE – SmartSense
Tato funkce kontroluje systém, aby se potraviny v hrnci 
nebo v pánvi nepřevařily v případě nedostatku tekutiny. 
Tato funkce je aktivní u IQ funkcí, které vyžadují použití 
poklice. Na displeji se objeví symbol a spotřebič vydá 
pípnutí. Systém vypne napájení. Symbol zmizí a varná zóna 
se vypne.
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U těchto funkcí používejte poklici s IQcook senzorem a během vaření poklici 
neodstraňujte.

Poklici s IQ senzorem nikdy nepokládejte na sklokeramickou desku.

Varná deska musí být vždy vhodná pro hrnec nebo pánev. Nikdy 
nepokládejte poklici pouze na částečně zakrytou pánev.

Zvolenou funkci nelze za provozu zaměnit za jinou funkci. Varnou zónu je 
třeba nejdříve vypnout.

Nezvedejte poklici během vaření. Pokud je to nutné (např. pro zamíchání 
potravin), pak poklici sundejte pouze na krátkou dobu – maximálně na 
cca 10 vteřin. Dosáhnete tím optimálních výsledků vaření a uspoříte určité 
množství energie.

20



4
0

35
10

U funkcí smažení (Frying) a dušení/osmahnutí (Braising/

searing) jsou k dispozici tři úrovně výkonu: nízká, střední a 

vysoká. Jestliže chcete zvolit úroveň výkonu, dotkněte se 

posuvného přepínače nebo po něm přejeďte prstem.

Přednastavená úroveň je střední.

 JÚroveň výkonu při smažení můžete nastavit pouze 
na začátku činnosti; po 5 vteřinách slabě svítící 
úrovně výkonu zmizí.

Před začátkem postupu si zvolte úroveň, na které chcete 

smažit:

 Nízká: 150–170 °C (vhodné pro čerstvé potraviny,   

 koblihy (Berliner), preclíky atd.)

 Střední: 175–190 °C (vhodné pro čerstvé potraviny,  

 hranolky atd.)

 Vysoká: 195–210 °C (vhodné pro hluboce zmrazené  

 potraviny atd.)

Funkce  smažení je vhodná pro jídla, která vyžadují 

velké množství oleje, od 0,5 do 1,0 litrů.

Po dosažení příslušné teploty oleje se na displeji objeví 

symbol , varná deska vydá zvukový signál a potraviny 

můžete nyní vložit do pánve.

Volba úrovně výkonu 
vaření

SMAŽENÍ

B - POUŽITÍ FUNKCÍ

U těchto funkcí nepoužívejte poklici s IQ senzorem.

Během vaření nesundávejte hrnec nebo pánev z varné zóny, mohlo by dojít 
k prodloužení procesu (kromě funkce „Dušení/pražení“ – nebo při přípravě 
palačinek).
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 Množství oleje by nemělo být vyšší než označená 
jedna polovina na boku pánve, protože některé 
typy potravin vytvářejí z oleje pěnu.

 Na varnou zónu pokládejte vždy nádobu se 
studeným olejem. Pokud během vaření IQ systém 
deaktivujete, když je olej již zahřátý, a systém pak 
znovu aktivujete a změníte nastavení, pak je možné 
postup prodloužit.

max 1/2
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 Úroveň výkonu můžete měnit i během činnosti.

Úrovně vaření:

 Nízká: 150–170 °C

 Střední: 175–190 °C 

 Vysoká: 195–210 °C

Potraviny: VAŘENÍ VŠECH TYPŮ MASA, RYB, 
PALAČINEK, VAJEC, ZELENINY atd.

Poznámka:
Palačinky - vymažte celou plochu pánve rovnoměrně 

olejem a položte pánev na varnou zónu. Aktivujte systém 

IQ. Jakmile se na displeji zobrazí symbol  přidejte těsto. 

Při každé následující palačince nejprve umístěte prázdnou 

pánev s olejem na varnou zónu na dobu přibližně 30 

sekund a potom přidejte další dávku těsta.

Funkce dušení/pražení  je vhodná pro jídla, která 

vyžadují pouze malé množství oleje, až do úrovně 10 mm. 

Po dosažení příslušné teploty oleje se na displeji objeví

symbol  ,varná deska vydá zvukový signál a potraviny 

můžete nyní vložit do pánve. 

DUŠENÍ/PRAŽENÍ

max 10 mm
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BĚHEM ČINNOSTI SE NA DISPLEJI OBJEVÍ NÁSLEDUJÍCÍ SYMBOLY:

Olej zatím není horký..

Olej je horký.

 Pro každou varnou zónu můžete nastavit 
dobu vaření s použitím funkce MINUTKA nebo 
ČASOVAČE.

1. Na konci procesu vaření vypněte varnou zónu stisknutím 

tlačítka IQ IQ . Varná deska vydá zvukový signál a na 

displeji se objeví nula (0).

2. Pro vypnutí všech varných zón současně stiskněte 

tlačítko zapnuto/vypnuto . Uslyšíte krátký zvukový 

signál. Tím je varná deska vypnutá.

Vypnutí funkcí a 
spotřebiče

TIMER
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Není spojená s varnou zónou.

1. Stiskněte tlačítko (+/–). Rozsvítí se tečka.

2. Pro nastavení hodin použijte tlačítka (+) a (–). Nejprve 

nastavte minuty; poté se hodiny automaticky přesunou k 

nastavení hodiny a rozsvítí se symbol (min).

3. Po několika vteřinách začne funkce minutky odpočítávat. 

Tečka (mezi tlačítky +/–) začne blikat.

4. Pro vypnutí funkce minutky stiskněte tlačítko (+/–), dokud 

se tečka nerozsvítí silně, poté stiskněte tlačítko (–), dokud 

se čas nenastaví na 00.

5. Na konci vypněte signalizaci „.“ stisknutím tlačítka (+) nebo 

(–).

Použití funkce minutky

Funkce minutky zůstane po vypnutí varné desky pomocí tlačítka zapnuto/
vypnuto  aktivní.

Nastavení pro několik varných zón současně. Časovač 

můžete  zapnout tehdy, pokud je alespoň jedna varná 

zóna aktivní.

1. Stiskněte (+/–) pro první aktivní varnou zónu. Objeví se 

symbol . 

 Každým stisknutím tlačítek (+/–) nastavíte dobu vaření 

pro další varnou zónu, což na displeji indikuje symbol  

2. Použijte tlačítka (+) a (–) pro nastavení hodin. Nejprve 

nastavte minuty; poté se hodiny automaticky přesunou 

k nastavení hodiny a rozsvítí se symbol (min).

3. Po několika vteřinách začne časovač odpočítávat. Tečka 

¨.¨ bude blikat a symbol  aktivní varné zóny bude 

rozsvícený.

4. Na konci vypněte signalizaci stisknutím tlačítka (+) 

nebo (–). Na displeji se objeví doba na časovači, která je 

nejblíže nule.

TIMER

min

Použití časovače

Časovač je spojený s aktivní varnou zónou. Po uplynutí doby vaření se varná 
zóna vypne.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možné příčiny Řešení
Funkce Boil Sense je aktivní. Sundejte pánev z varné zóny.

(došla kapalina).

Je aktivována funkce Boil 
Sense (detekce varu).

Dno pánve je mokré. Otřete 
pánev a spusťte postup vaření 
znovu.

 (blikání)
Poklice byla odstraněna. Dejte poklici zpět na hrnec 

nebo na pánev.

 (blikání)
Vybitá baterie nebo přerušená 
komunikace s varnou deskou.

Stiskněte klávesu na snímači 
IQ nebo restartujte program. 
Vyměňte baterii.

F1 Špinavá nebo poškozená 
spodní část IQ senzoru.

Očistěte spodní část IQ senzoru.
Pokud je spodní část 
poškozená, senzor nepoužívejte.

F2 Chyba ve spojení mezi IQ 
senzorem a varnou deskou.

Vyměňte baterii na IQ
senzoru.

F3 Baterie IQ senzor je vybitá. Vyměňte baterii.

F4 Varná zóna je příliš horká. Počkejte, dokud varná zóna 
nevychladne.
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Výměna baterie

1.  Abyste sundali kryt IQ senzoru, zatlačte na kryt a   

 otočte jím o cca 10 stupňů.

2. Baterii vyndáte tak, že ji pomocí tenkého (plastového 

nebo dřevěného) předmětu protlačíte otvorem.

3. Zasuňte novou baterii zpět do otvoru.

 Znaménko „plus“ na baterii musí být nahoře.

4. Vraťte kryt IQ senzoru správně na pouzdro senzoru a 

otočte jím v opačném směru o cca 10 stupňů.

Přídavné zařízení a příslušenství si můžete koupit 

v servisním oddělení společnosti Gorenje nebo v 

autorizovaném servisním středisku.

www.gorenje.si

Příslušenství můžete zakoupit jednotlivě nebo ve velkém 

množství – kód:

Senzor: 393759

Kroužek: 393758

Objednání přídavného 
zařízení

A B
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