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CZ                                                                                     NÁVOD K  POUŽITÍ                       

EKI 3569 

Indukční jednoplotýnkový vařič 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, 
pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat 
třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod  
k obsluze. 

 Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční 
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném 
případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže 
dojde k navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky. 

 Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj 
používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy. 

Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhnete zástrčku ze 

zásuvky. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 

uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah 

dětí mladších 8 let. 

  

 Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmi 
používat. 

 Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte 
poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo 
jinou kvalifikovanou osobou. 

 Používejte jen originální příslušenství. 

 Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
Děti a slabé osoby: Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich 
dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polyester atd.). 
VÝSTRAHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení! 
 

1. Výstup vzduchu 
2. Síťový konektor 
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3. Pouzdro 
4. Sklokeramický  povrch vařiče 
5. Kontrolky POWER / TEMP/TIME/ ON/OFF 
6. Tlačítko ON / OFF 
7. Tlačítka funkcí  
8. Nastavení výkonu/teploty/časovače (+ a -) 

9. Displej 
10. Tlačítko MAX a MIN /výběr nejvyššího a nejnižšího výkonu) 
11. Přívod vzduchu 

 
   
   

 
 
 
 
Vaření na principu elektromagnetické indukce má vysokou účinnost vaření, malou spotřebu energie (98% elektrické energie je 
přeměněno na teplo, které ohřívá pouze dno hrnce, nedochází k tepelným ztrátám jako na klasické plotýnce či varné desce).  
Deska sama identifikuje velikost dna nádoby. Při vaření na indukčním vařiči je třeba používat nádobí určené přímo pro indukční 
vařiče. Vaření je zcela bezpečné, neboť povrch varné desky zůstává i při ohřevu chladný. 
 
Speciální nádobí pro použití na indukčním vařiči 
 
    Nádoby, které jsou k vaření na indukci určené, musejí být označeny spirálkou, resp. ikonkou indukční cívky, nebo je u nich 
vysloveně uvedena poznámka: nádobí je/není vhodné na indukční vaření. Vhodnost nádobí na indukci zjistíte jednoduchým 
testem s pomocí magnetu. Jestliže se po přiložení na dno zkoumané nádoby udrží, je v něm obsažené železo a nádoba je vhodná 
pro používání na indukci. 
    Indukční varná deska nezačne fungovat v případě, že použijete nádobí, které nemá feromagnetické dno (skleněné, z PVC, 
keramické, nerezové - které nemá potřebné vlastnosti). 
    K vaření v pánvi wok na indukci slouží speciální pánev nebo speciální deska či samostatné "domino" přímo s indukční varnou 
zónou vyvinutou pro vaření na woku. 
    Je-li nádobí vhodné k vaření na indukci, deska při jeho sejmutí začne okamžitě automaticky chladnout, aniž byste ji museli 
manuálně vypínat. 
    Aby deska, respektive určitá plotýnka desky mohla fungovat, musejí být obvykle pokryty alespoň dvě třetiny určené plochy. 
Toto opatření zamezí zahřívání předmětů položených na desku - příbor, hodinky apod. 
 

   
 
 
Příkon / výkon 
Varná deska může mít celkové zatížení, až 2000 W. Vzhledem k tomuto vysokému příkonu je doporučeno používat samostatnou 
chráněnou (16A) zásuvku.  
 
Připojení 
• Před vložením síťové zástrčky do zásuvky, zkontrolujte, zda napětí, které chcete použít je odpovídající. Info naleznete na štítku 
na spodní straně přístroje. 
• Stroj připojujte pouze k řádně instalované bezpečnosti zásuvce. 
POZOR: Nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povrchu pečících ploch. 
 
Ukončení provozu 
Pokud chcete provoz přístroje přerušit nebo ukončit, vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Červené kontrolní světlo zhasne. 
 
Ovládání 
• Spotřebič má jemné senzory. Lehký dotek panelu prstem je dostačující. Použijte prst, nikoliv nehet. 
• Každý registrovaný dotek je potvrzen pípnutím. 
• V případě, že přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka, očistěte ovládací panel měkkým a suchým hadříkem. Dokonce i slabá 
vrstva vody, může provoz omezit. 
• Ujistěte se, že ovládací panel je vždy čistý a suchý a nejsou na něm položeny jakékoliv předměty. 
 
Pohotovostní režim 
Po zapojení do zásuvky je v pohotovostním režimu. Zazní signál.  
• Umístěte vhodnou nádobu na varnou zónu. 



3 
 

• Stiskněte tlačítko ON /OFF, pro spuštění vaření. Kontrolka nad ON/OFF se rozsvítí. Kontrolka power nad tlačítkem SELECT bliká. 
Pozor: 
Nyní musíte stisknout tlačítko SELECT do 60 sekund, jinak se varná deska přepne zpět do režimu STANDBY. 
  
 
 
 
Zvolte teplotu nebo výkon  
• Chcete-li vybrat jednu z 10 nastavitelných teplot. Stiskněte tlačítka + a -.Stiskněte tlačítka power, temp nebo time podle toho 
se má nastavit.  
 
 
Zvolte teplotu nebo výkon pro vaření  
• Vyberte teplotu mezi 60 ° C a 240 ° C, nebo výkon pohybující se mezi 1 a 10. 
 
 
Čas vypnutí 
Můžete omezit dobu vaření pomocí tlačítka SELECT. 
1. Zapněte spotřebič a zvolte libovolnou teplotu. 
2. Stiskněte tlačítko SELECT. Na displeji se zobrazí "0". Kontrolka TIME nad select se rozsvítí.  
3. Nastavte čas vypnutí mezi 1 a 180 minutami pomocí tlačítek + a -.  
 
Dětská pojistka  
Pro spuštění dětské pojistky stiskněte najednou tlačítko + a -. Na displeji se zobrazí „L“. Pro odemčení stiskněte tlačítko + a -.  
 
 
Automatické vypnutí 
Varná deska se automaticky vypne po 120 minutách, nebylo-li na ovládacím panelu během této doby stanoveno jinak. 
Toto přepínání slouží jako Vaše jistota. 
 
Vypnutí 
1. Stiskněte tlačítko ON / OFF. 
2. Vytáhněte zástrčku. 
3. Před uskladněním nechte zařízení vychladnout. 
 
Přístroj má funkci pro rozpoznávání hrnců. To poskytuje několik varování, které indikují odstranění nevhodného nádobí. 
Na displeji se objeví hlášení "E0". Z bezpečnostních důvodů se přístroj po cca 30 sekundách přepne do pohotovostního režimu. 
Ventilátor je stále v provozu. 
V této souvislosti věnujte prosím pozornost následujícímu: 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 
Protože teplo vyzařované při vaření, vykazuje nebezpečně vysoké teploty, může dojít k popálení i po vaření. 
 
Čištění 
VAROVÁNÍ: 
• Vždy před čištěním odpojte napájecí kabel! 
• Počkejte, až přístroj úplně vychladne! 
• Za žádných okolností neponořujte zařízení do vody.  V opačném případě by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru. 
 
Upozornění: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty. 
• Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 
 
Sklokeramická varná deska 
 
• Dokud je deska ještě teplá očistěte její povrch od zbytků jídel a to pomocí vlhkého hadříku. 
 
• varnou desku omyjte vodou pomocí měkké houby, pak otřete do sucha měkkým hadříkem. 
• Čisticí prostředky na sklo-keramické povrchy: v případě připálenin, používejte vhodné čisticí prostředky. 
 
Tělo přístroje 
• Po použití vyčistěte kryt pomocí lehce navlhčeného hadříku. 
• Ujistěte se, že se voda nedostane do útrob spotřebiče. To by mohlo poškodit zařízení nebo způsobit úraz elektrickým proudem. 
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Skladování 
• Skladujte přístroj v čistotě a po vychladnutí. 
• Při delším nepoužívání doporučujeme uskladnit spotřebič v jeho originálním obalu. 
• Vždy uchovávejte v dobře větrané a suché místnosti. Umístěte mimo dosah dětí. 
 
POZOR: Nebezpečí poškození! 
Mějte prosím na paměti, že může dojít k poškození  povrchu těžkými nebo padajícími předměty. 
 
Odstraňování problémů 
• Zařízení nefunguje, žádný údaj na displeji. 
Náprava: 
Zkontrolujte připojení k síti. 
• Několik upozornění bude znít po zapnutí spotřebiče a po dovaření. 
Možná příčina: 
Na plotýnce není žádné nádobí nebo je používáno nevhodné nádobí. 
 
POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 15 sekundách přepne do pohotovostního režimu. 
 
Náprava: 
Použijte hrnec, který je vhodný pro indukční varné desky. 
• Varná deska náhle vypne během provozu. 
Možná příčina: 
Tepelná pojistka je aktivována. 
Náprava: 
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte vychladnout po dobu cca. 20 minut. Pak zařízení znovu zapněte.  
. 
Další příčina: 
Větrací otvory jsou ucpané. 
Náprava: 
Uvolněte větrací otvory. 
Další příčina: 
Varná deska se automaticky vypne po 120 minutách. 
 
Chybové zprávy 
Během provozu mohou být zobrazeny následující chybové zprávy: 
 
E0 = Hrnce jsou nevhodné.  
E01 = Senzor teploty IGBT je vypnut.  
E02= Přehřátý. 
E03 = Zkontrolujte elektriku. 
 
 
 

Technické údaje 

Model:   EKI 3569 

Pokryti napětí: 220 - 240 V, 50 Hz 

Příkon: 2000 W 

Třída ochrany:  ΙI 

Čista hmotnost:  2,50 kg 

 
 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
 

 
Význam symbolu „Popelnice“ 
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Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. 
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. 
Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávné likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního 
úřadu.  


