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Upozornění
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení a jeho přístupné části 
dosahují během použití velmi vysoké teploty. Je 
třeba dávat pozor a zabránit styku s topnými články.
Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti, 
pokud nejsou pod neustálým dohledem.Toto zařízení 
mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi 
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, které se 
nacházejí pod náležitým dohledem nebo které 
byly poučeny ohledně použití zařízení bezpečným 
způsobem a které si uvědomují související nebezpečí. 
Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí provádět 
operace čištění a údržby bez dohledu.

UPOZORNĚNÍ: Ponechání sporáku s ohřívanými 
tuky a oleji může být nebezpe-čné a může způsobit 
požár.NIKDY není třeba hasit plamen/požár vo-
dou, ale je nutné vypnout zařízení a zakrýt plamen 
například víkem nebo hydrofobní dekou.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru, nenechávejte nic 
na vaření.

Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení vyso-kotlaký 
parní čistič.

Před otevřením krytu setřete případné kapaliny, 
které se na něm nacházejí. Neza-vírejte skleněný 
kryt (je-li součástí) s ještě teplými plynovými hořáky 
nebo elektrickou plotnou.

Přístroj není určen k uvedení do provozu pomocí 
externího časovače nebo samostatného systému 
dálkového ovládání.

UPOZORNNÍ: Použití nevhodných ochran varné 
desky može zposobit nehody.

Servisní služba
Když se obrátíte na servisní službu, oznamte:
• typ poruchy,
• model zařízení (Mod.),
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace se nacházejí na identifikačním štítku, umístěném na zařízení, 
a/nebo na obalu.
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Popis zařízení
Celkový pohled
1. Opěrná mřížka pro HRNCE
2. PLYNOVÉ HOŘÁKY
3. Otočné ovládače pro PLYNOVÉ HOŘÁKY
4. Zapalování pro PLYNOVÉ HOŘÁKY
5. BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

• Jednotlivé PLYNOVÉ HOŘÁKY se vzájemně liší velikostí a výkonem. Na 
základě průměru použitých hrnců zvolte nejvhodnější hořák pro vaření v 
těchto hrncích.

• Otočné ovladače pro PLYNOVÉ HOŘÁKY slouží k nastavení velikosti 
plamene.

• ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU aktivuje specifický hořák za účelem 
jeho automatického zapálení.

• BEZPEČNOSTNÍ PRVEK slouží k zastavení průtoku plynu v případě 
náhodného zhašení plamene.

5

4

2

1

3
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Instalace
! Před použitím vašeho nového zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Je 
zdrojem důležitých informací týkajících se bezpečného použití, instalace a 
péči o zařízení.

! Uschovejte si jej, aby jej bylo možné kdykoli konzultovat. Odevzdejte jej 
případným novým majitelům zařízení.

! Po vybalení varné desky se přesvědčte, že nebyla při dopravě poškozena. 
V případě problémů se obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší 
servisní středisko.

! Obalový materiál se musí nacházet mimo dosah dětí.  Likvidovat to v souladu 
s pravidly pro oddělený sběr odpadu (viz Opatření a rady).

! Instalace zařízení musí být provedena kvalifikovaným personálem podle 
uvedených pokynů. Nesprávná instalace může způsobit ublížení na zdraví 
osob a zvířat nebo škody na majetku.

! Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.

! Tyto pokyny platí pouze pro země, jejichž symboly jsou uvedeny na typovém 
štítku (pod varnou deskou).

• Před instalací se přesvědčte, zda:
- Místní podmínky dodávky plynu (druh a tlak plynu) odpovídají 

nastavení varné desky, uvedenému na typovém štítku a v tabulce 
vstřikovačů).

- Jsou vnější plochy nábytku nebo spotřebičů, které přiléhají k varné desce, 
tepelně odolné v souladu s místními předpisy.

- Tento spotřebič není připojen k zařízení na odsávání výparů. Musí být 
nainstalován v souladu s platnými instalačními předpisy. Je třeba věnovat 
zvláštní pozornost příslušným požadavkům na odvětrávání.

- Jsou spaliny odváděny ven zvláštními odsavači nebo elektrickými 
ventilátory umístěnými na zdi anebo v okně.

• Intenzívní a dlouhodobé používání spotrebiče si může vyžadovat doplňující 
větrání, například otevření okna nebo účinnější větrání pro zvýšení výkonu 
mechanického odsávání, jestliže existuje.

Instalace zařízení
Při instalaci varné desky je třeba dodržet níže uvedená opatření:

       

750mm 

100mm

B B

50mm  

A

POZNÁMKA: Je-li vzdálenost “A” mezi stěnami skříňky v rozmezí 600 mm 
a 730 mm, musí být výška “B” minimálně 530 mm. Je-li vzdálenost “A” mezi 
stěnami skříňky větší než šířka varné desky, musí být výška “B” minimálně 
400 m.
V případě instalace odsavače nad varnou desku se prosím řiďte návodem k 
odsavači, kde jsou uvedeny správné vzdálenosti. 

• Tuto varnou desku můžete zapustit do pracovní desky silné 20 až 
50 mm.

• Jestliže pod varnou deskou není trouba, je nutné vložit oddělovací 
panel, jehož povrch se musí minimálně rovnat otvoru v pracovní 
desce. Tento panel, který musí zcela uzavřít daný výřez, aby se 
zabránilo kontaktu se spodní částí varné desky, musí být umístěn 
v maximální vzdálenosti 150 mm pod horním povrchem pracovní 
desky a v žádném případě méně než 20 mm od spodní části varné 
desky. Jestliže chcete pod varnou desku umístit troubu, přesvědčte 
se, že byla vyrobena společností Whirpool, a je vybavena chladicím 
systémem. V případě instalace trouby jiné značky výrobce odmítá 
jakoukoli odpovědnost.

• Povrch obvodu varné desky vyčistěte a nasaďte na něj přiložené těsnění 
podle obrázku.

V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených v návodu a desku 
do něj usaďte.

POZNÁMKA: napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil vytažení 
varné desky z pracovní desky.

Varnou desku zajistěte přiloženými držáky (A). Držáky umístěte do vyvrtaných 
otvorů označených šipkami a upevněte je příslušnými šrouby podle tloušťky 
pracovní desky (viz následující obrázky).

Top 20 mm

 

Top 30-50 mm

Připojení do elektrické sítě
! Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný technik.

Varné desky vybavené třípólovým napájecím kabelem jsou navrženy pro 
činnost se střídavým proudem při napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na 
identifikačním štítku (je umístěn na spodní části zařízení).  

 Zemnicí vodič napájecího kabelu je označen 
žlutozeleným izolačním pláštěm. Když má být 
zařízení nainstalováno nad elektrickou troubu, 
elektrické připojení varné desky a trouby musí 
být provedeno odděleně, a to z elektrických 

důvodů a kvůli snadnějšímu vyjmutí trouby. 

Připojení napájecího kabelu do elektrické sítě
Proveďte instalaci standardní zástrčky odpovídající zátěži uvedené na 
identifikačním štítku zařízení. 
Zařízení musí být připojeno přímo do sítě s použitím omnipolárního jističe 
s minimální rozpínací vzdáleností kontaktů 3 mm, nainstalovaného mezi 
zařízení a síť.  Jistič musí být vhodný pro uvedenou zátěž a musí být ve shodě 
s platnými elektrickými předpisy (zemnicí vodič nesmí být přerušen jističem). 
Napájecí kabel nesmí přicházet do styku s povrchy s vyšší teplotou než 50 °C.

L

Zem
(žlutá/zelená)

N
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! Instalatér musí zajistit správnou realizaci elektrického připojení v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy.

Před připojením zařízení k elektrickému napájení se ujistěte, že:
• zařízení je řádně uzemněno, a že jeho zásuvka odpovídá platným 

předpisům.
• zásuvka je schopna snášet maximální výkon zařízení, uvedený na 

identifikačním štítku.
• napájecí napětí se pohybuje v rozmezí hodnot uvedených na identifikačním 

štítku.
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou zařízení. Když zásuvka není 

kompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o její 
výměnu. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.

! Po ukončení instalace zařízení musí zůstat snadno přístupný jak napájecí 
kabel, tak elektrická zásuvka.

! Kabel se nesmí ohýbat ani stlačovat.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a dle potřeby vyměněn výhradně 
autorizovanými techniky (viz Servisní služba).

! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních 
opatření.

Připojení k rozvodu plynu
! Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný technik.

Zařízení musí být připojeno k hlavnímu přívodu plynu v souladu s platnými 
národními předpisy. Před realizací připojení se ujistěte, že je varná deska 
kompatibilní s přívodem plynu, se kterým ji chcete používat: G20-20mbar 
(zemní plyn).

! Zkontrolujte, že tlak přiváděného plynu je v souladu s hodnotami uvedenými 
v Tabulce 1 („Technické parametry hořáků a trysek“). To zajistí bezpečnost 
a dlouhou životnost vašeho zařízení při zachování účinné spotřeby energie.

• Va r n o u  d e s k u  p ř i p o j t e  k 
plynovému potrubí nebo plynové 
bombě pomocí pevné měděné 
nebo ocelové trubky, jejíž fitinky 
odpovídají místním předpisům, 
nebo pomocí nerezové hadice s hladkým povrchem odpovídající místním 
předpisům. Do ohybu (B) potrubí vložte těsnění. Maximální délka hadice 
smí být 2 m.

• POUZE PRO BELGII: ohyb (A), jímž je spotřebič vybaven, je nutné vyměnit 
za přiložený (je-li u modelu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: jestliže použijete hadici z nerezové oceli, 
musí být instalována tak, aby se nikde  nedotýkala žádné pohyblivé 
části nábytku. Musí být umístěna v prostoru, ve kterém nejsou žádné 
překážky, a kde nic nebrání kontrole celé její délky.

• Po připojení k přívodu plynu zkontrolujte těsnost mýdlovou vodou. 
Vyzkoušejte stálost plamene tak, že hořáky zapálíte a otočíte ovladače z 
maximální polohy  tdo minimální polohy .

Přizpůsobení různým druhům plynu
! Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný technik.

Pro přizpůsobení varné desky různým druhům plynu, které se liší od druhu, 
pro který byla deska vyrobena (uvedený na štítku připevněném ve spodní části 
desky nebo obalu), je třeba vyměnit trysky hořáků provedením následujících 
úkonů:
1. Odložte mřížky a vytáhněte hořáky z jejich uložení.
2. Odšroubujte trysky s použitím nástrčného klíče vhodné velikosti a nahraďte 

je těmi, které jsou vhodné pro nový druh plynu (viz tabulka 1 „Údaje hořáků 
a trysek“).

3. Proveďte zpětnou montáž součástí realizací výše uvedených úkonů 
v opačném pořadí.

4. Po ukončení výměny nahraďte starý štítek se seřízením novým, který 
odpovídá nově používanému plynu; tento štítek lze získat v našich 
střediscích servisní služby.

• Regulace primárního vzduchu hořáků
Hořáky nevyžadují regulaci primárního vzduchu.

• Regulace primárního vzduchu hořáků
Při správném seřízení minimálního nastavení je nutné odstranit ovladač a 
postupovat následujícím způsobem: 

1. Sejměte knoflík otočného ovladače a 
prostřednictvím šroubu umístěného uvnitř nebo 
na boku dříku otočného ovladače seřiďte průtok 
až do dosažení pravidelného malého plamene:
• utáhnout šroub, chcete-li výšku plamene 
snížit (-);
• uvolnit šroub, chcete-li výšku plamene 
zvýšit (+).

Seřízení provádějte s ventilem v poloze minimálního nastavení plynu.
2. Zkontrolujte, zda při rychlém přetočení otočného ovladače z polohy 

odpovídající maximu do polohy odpovídající minimu nedojde ke zhasnutí 
hořáku.

3. U zařízení vybavených bezpečnostním zařízením (termočlánkem) 
v případě chybějící činnosti zařízení s hořáky na minimu zvyšte jejich 
průtok prostřednictvím seřizovacího šroubu.

4. Po uskutečnění nastavení obnovte pečetě na obtoku pečetním voskem 
nebo ekvivalentními materiál.

! V případě tekutých plynů musí být seřizovací šroub zašroubován až na doraz.

! Po ukončení výměny nahraďte starý štítek se seřízením novým, který 
odpovídá nově používanému plynu; tento štítek lze získat v našich střediscích 
servisní služby.

! Když se tlak plynu liší (nebo mění) ve srovnání s předepsanou hodnotou, 
je třeba nainstalovat na vstupní potrubí regulátor tlaku (v souladu s platnými 
národními normami pro „Regulátory pro kanalizované plyny“).

Připojení do 
elektrické sítě

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

viz identifikační štítek

Zařízení bylo vyprojektováno, vyrobeno a uvedeno na trh v 
souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014 doplňující 
směrnici č. 2009/125/ES.    
Nařízení EN 30-2-1

EKODESIGN



CZ

37

AS

MWS

THP 641 W/IX/I EE

Druh použitého
plynu 

Jmenovitý
tepelný průtok

kW

Jmenovitá
spotřeba

Snížená
tepelná kapacita

kW 

Tlak plynu
(mbar) 

.xam.nemj.nim

ZEMNÍ PLYN
(Metan)  

G20
17 20 25

ROPNÝ ZKAPALNĚNÝ
PLYN 
(Butan) 25 30 35

Konfigurace modelu
4 HOŘÁKY

Vzduch potřebný (m³) pro
spálení 1 m³ plynu 

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 220-240 V ~ 50/60 Hz   0,6W  

Polorychlý
Pomocný

MW

G30

Typ vstřikovací
trysky

Typ hořáku  

Parametry hořáku a trysky

KATEGORIE II2H3B/PTabulka 1

Polorychlý
Pomocný

MW

95Z
72X

138A

1.65
1.00
3.50

157 l/h
  95 l/h
333 l/h

63
50
91

1.65
1.00
3.50

120 g/h
73 g/h

254 g/h

118 g/h
71 g/h

250 g/h

ROPNÝ ZKAPALNĚNÝ
PLYN 
(Propan)  G31

Polorychlý
Pomocný

MW

63
50
91

1.65
1.00
3.50

0.40
0.40
1.65

0.40
0.40
1.65

0.40
0.40
1.65

25 30 35

Druh použitého
plynu 

Jmenovitý tepelný 
průtok kW

Celková jmenovitá
spotřeba

G20 20 mbar               1MW - 2S -1A                          7.80                             743 l/h                                  9.52     

G30 30 mbar               1MW - 2S -1A                          7.80                             567 g/h                               30.94     

G31 30 mbar               1MW - 2S -1A                          7.80                             557 g/h                               30.94     
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CZ Uvedení do činnosti a použití
! Poloha odpovídajícího plynového hořáku je znázorněna na každém otočném 
ovladači.

Plynové hořáky
Každý hořák lze nastavit na jedno z níže uvedených nastavení prostřednictvím 
příslušného otočného ovladače:

● Vyp.

 Maximum
 Minimum

Za účelem zapnutí jednoho z hořáků přiložte zápalku nebo zapalovač do 
blízkosti hořáku, stiskněte na doraz otočný ovladač a otáčejte jím proti směru 
hodinových ručiček do polohy odpovídající nastavení „Vysokého“ plamene.
Otočný ovladač musí být stisknutý na dobu přibližně 2-3 sekund, dokud se 
prvek, který udržuje plamen zapálený, neohřeje.
Některé modely jsou vybaveny tlačítkem zapalování, vestavěným do otočného 
ovladače. V takovém případě je již zapalovač součástí hořáku. Pro zapálení 
hořáku jednoduše stiskněte na doraz odpovídající otočný ovladač, poté jím 
otáčejte proti směru hodinových ručiček do polohy odpovídající nastavení 
„Vysokého“ plamene, a držte jej stisknutý až do zapálení hořáku.

! Při náhodném zhasnutí plamene otočte otočný ovladač do polohy 
odpovídající vypnutí a před opětovným pokusem o jeho zapálení vyčkejte 
nejméně 1 minutu.

Za účelem vypnutí hořáku otáčejte otočným ovladačem ve směru hodinových 
ručiček až do jeho zastavení (když dosáhne polohy „●“).

Praktické rady pro použití hořáků
Pro zajištění účinné činnosti hořáků:
• Používejte vhodné hrnce pro každý hořák (viz tabulka) tak, aby plameny 

nepřesahovaly spodní část hrnce.
• Pokaždé používejte hrnce s plochým dnem a s poklicí.
• Když obsah pánve dosáhne varu, otočte otočný ovladač do polohy 

odpovídající minimu.

Polorychlý (S)

Pomocný (A)

Mini Wok (MW)

Ø Průměr hrnců (cm)

16 - 24

8 - 14

24 - 26

Hořák

Při identifikaci druhu hořáku vycházejte z nákresů uvedených v části nazvané 
„Technické parametry hořáků a trysek“.

• Aby se zachovala maximální stabilita, zkontrolujte si, zda jsou rošty pro 
varné nádoby správně osazeny a zda se každá varná nádoba nachází 
nad hořákem přesně uprostřed. 

• Rukojeti varných nádob musí být otočeny tak, aby byly zarovnány s 
některým okrajem roštu.

• Otočte rukojeti varných nádob tak, aby nevyčnívaly z varné desky směrem 
dopředu.  

Nejdůležitějším faktorem z hlediska 
stability bývá často samotný hrnec (nebo 
způsob, jakým je umístěný během vaření). 
Dobře vyvážené hrnce s plochým dnem, 
umístěné na hořáku přesně středem dna, 
s uchy otočenými souběžně s některým 
z paprsků mřížky hořáku, dosáhnou, 

samozřejmě, maximální stabilitu.

Opatření a rady
! Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními 
bezpečnostními normami. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních 
důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

Základní bezpečnost
• Jedná se o vestavné zařízení třídy 3.
• Plynové zařízení vyžaduje pravidelnou výměnu vzduchu kvůli 

zachování účinné činnosti. Při instalaci varné desky postupujte dle 
pokynů uvedených v odstavci „Umístění“.

• Tento návod je platný pouze v zemích, jejichž symboly jsou uvedeny 
v návodu a na identifikačním štítku.

• Toto zařízení bylo navrženo pro domácí použití a není určeno pro 
profesionální nebo průmyslové použití.

• Toto zařízení nesmí být nainstalováno v exteriéru, a to ani v případě, že se 
jedná o chráněný prostor. Jeho vystavení dešti nebo bouři je mimořádně 
nebezpečné.

• Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama ani mokrýma nebo vlhkýma 
rukama či nohama.

• Zařízení musí být používáno výhradně dospělými osobami k přípravě 
jídel, a to dle pokynů uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné 
použití (např. pro ohřev místnosti) představuje nevhodné, a proto 
nebezpečné použití. Výrobce nemůže být považován za odpovědného 
za případné škody vyplývající z nesprávného, chybného nebo 
neracionálního použití.

• Ujistěte se, že se napájecí kabely dalších elektrospotřebičů nedostávají 
do styku s horkými součástmi trouby.

• Nezakrývejte ventilační otvory a otvory pro únik tepla.
• Pokaždé, když se zařízení nepoužívá, se ujistěte, že se otočné ovladače 

nacházejí v poloze „●“/„○“.
• Při odpojování zařízení nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel, 

ale tak, že uchopíte zástrčku.
• Nečistěte varnou desku ani neprovádějte její údržbu dříve, než vytáhnete 

zástrčku z elektrické sítě.
• V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte opravit zařízení vy 

sami. Opravy provedené nezkušenými osobami mohou způsobit úraz nebo 
chybnou činnost zařízení. Obraťte se na Servisní středisko (viz Servisní 
služba).

• Zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, neznalými osobami 
nebo osobami, které nemají zkušenosti s výrobkem. Tito jednotlivci musí 
být přinejmenším pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost 
nebo musí být předběžně poučeni o použití zařízení.

• Zabraňte tomu, aby si děti hrály se zařízením.
• Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů 

nebo samostatného systému dálkového řízení.

Likvidace
• Při likvidaci obalového materiálu dodržujte místní předpisy za účelem 

opětovného použití obalů.
• Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ) předepisuje, aby elektrospotřebiče nebyly likvidovány 
v rámci běžného pevného domovního odpadu. Staré elektrospotřebiče 
musí být shromažďovány odděleně kvůli optimalizaci opětovného použití 
a recyklace materiálů, které omezují dopad na lidské zdraví a na životní 
prostředí. Symbol „přeškrtnutého koše“ na výrobku vám připomíná 
povinnost shromažďovat zařízení při jeho likvidaci odděleně.

 Spotřebitelé mohou odevzdat své staré elektrospotřebiče na veřejných 
sběrných místech nebo v případě, že jim to dovoluje národní legislativa, 
jej mohou vrátit prodejci při zakoupení nového podobného výrobku.
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 Většina výrobců elektrospotřebičů se aktivně podílí na vytváření systémů 
pro správu sběru a likvidace starých elektrospotřebičů.

Rešpektovanie a ochrana životného prostredia
• Jedlo varte v uzavretých hrncoch alebo panviciach s dobre priliehajúcimi 

pokrievkami a použite tak málo vody, ako je to možné. Varenie bez 
pokrievky výrazne zvýši spotrebu energie.

• Používajte iba ploché hrnce a panvice.
•  Ak ohrievate niečo, čo trvá dlho, oplatí sa použiť tlakový hrniec, ktorý je 

dvakrát tak rýchlo a šetrí tretinu energie.

Údržba a péče
Vypnutí zařízení
Před jakoukoli operací odpojte zařízení ze sítě elektrického napájení.

Čištění povrchu varné desky
• Všechny smaltované a skleněné části čistěte teplou vodou a neutrálním 

roztokem.
• Jestliže na plochách z nerezové oceli byla příliš dlouho vápenatá voda nebo 

agresivní čisticí prostředky, mohou na nich zůstat skvrny. Rozlité tekutiny 
(voda, omáčka, káva, apod.) je vhodné setřít dříve, než zaschnou.

• Po použití povrch umyjte vodou s neutrálním čisticím prostředkem a vysušte 
je měkkým hadříkem nebo jelenicí.

• Připečené nečistoty odstraňte speciálními čisticími prostředky pro nerezové 
povrchy.

• Nerezové plochy čistěte pouze měkkým hadříkem nebo houbou.
• Nepoužívejte výrobky s drsnými částicemi, korozivní čisticí prostředky 

nebo prostředky na bázi chlóru a drátěnky.
• Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.
• Nepoužívejte hořlavé přípravky.
• Na varné desce nenechávejte kyselé ani zásadité látky, jako ocet, hořčici, 

sůl, cukr nebo citronovou šťávu.

Čištění částí varné desky
• Smaltované a skleněné části čistěte pouze měkkým hadříkem nebo 

houbou.
• Mřížky, kryty hořáku a hořáky můžete k čištění odstranit.
• Vyčistěte je ručně teplou vodou a neabrazivním čisticím prostředkem, 

odstraňte všechny zbytky jídla a zkontrolujte, zdanení žádný otvor hořáku 
zanesený.

• Opláchněte a osušte.
• Hořáky a kryty hořáků opět správně nasaďte do příslušných umístění.
• Při usazování mřížek se přesvědčte, zda prostor stojanu nádoby odpovídá 

hořáku.
• Modely vybavené zástrčkami pro elektrické zapalování a bezpečnostním 

zařízením vyžadují důkladné čištění zástrčky, které zajistí jejich správnou 
funkčnost. Tyto součásti často kontrolujte a podle potřeby je vyčistěte 
vlhkým hadříkem.

• Připečené jídlo odstraňte párátkem nebo jehlou.

! Jsou-li hořáky vytažené ven, nepoužívejte elektrické zapalovací zařízení, 
mohlo by se poškodit.

Údržba plynových kohoutků
Časem může dojít k ucpání nebo k obtížnému otáčení kohoutků. V takovém 
případě je třeba provést jejich výměnu.

! Tento postup musí být proveden kvalifikovaným technikem, který byl 
autorizován výrobcem.

Identifikace a řešení problémů
Může se stát, že zařízení nebude fungovat správně nebo že nebude fungovat 
vůbec. Dříve, než se telefonicky obrátíte na servisní středisko se žádostí 
o servisní zásah, zkontrolujte, zda můžete něco udělat sami. Především 
zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku dodávky plynu nebo elektrické energie, 
a zejména, zda jsou plynové ventily hlavního přívodu otevřené.

Nedochází k zapálení hořáku nebo plamen nevychází z celého hořáku.
Zkontrolujte, zda:
• nejsou ucpané otvory pro výstup plynu;
• jsou správně namontované všechny pohyblivé součásti hořáku;
• v blízkosti zařízení nedochází k průvanu.

U modelů s bezpečnostním prvkem dochází ke zhasnutí plamene.
Proveďte kontrolu, abyste se ujistili, že:
• jste stiskli otočný ovladač až na doraz;
• držíte otočný ovladač stisknutý dostatečně dlouho pro aktivaci 

bezpečnostního prvku;
• otvory pro výstup plynu nejsou zablokované právě v prostoru odpovídajícím 

bezpečnostnímu prvku.

Při nastavení na minimum hořák nezůstane rozsvícen.
Proveďte kontrolu, abyste se ujistili, že:
• nejsou zablokované otvory pro výstup plynu;
• v blízkosti zařízení nedochází k průvanu;
• bylo správně provedeno nastavení minima.

Hrnec je nestabilní.
Proveďte kontrolu, abyste se ujistili, že:
• spodní část hrnce je dokonale plochá;
• hrnec je umístěn správně uprostřed hořáku;
• jsou správně umístěny opěrné mřížky.
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