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I. Pokyny pro technika
 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám zároveň k zakoupení našeho výrobku.
Následující pokyny a doporučení se týkají správné instalace, obsluhy a údržby přístroje, 
slouží zachování Vaší bezpečnosti a lepšímu fungování Vašeho přístroje.
 
1. TYPOVÝ ŠTÍTEK
 
Typový štítek se nachází na pravé boční stěně přístroje.
 
Technické údaje o přístroji jsou popsány v následující kapitole „Technické údaje“. Označení 
přístrojů symbolem CE, které je obsaženo v tomto návodu, znamená, že přístroje popisované 
v tomto návodu k použití byly zkonstruovány v souladu s předpisem EU DBT 73/23 a 93/68, 
které  se  týkají  elektromagnetické  kompatibility  a  nařízení  ve  vztahu  k rušení  v systému 
napájení  EN 60555-3.
 
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE
 
Jednotlivé sklokeramické varné desky XP 010 XP 010 P
Jednotlivé sklokeramické pánvové desky XP 200
Dvojité sklokeramické pánvové desky XP 250
Napájení: 220-230 V
Frekvence: 50 / 60 Hz
Výkon: XP010 1 kW

XP010P 1,6 kW
XP200 2,5 kW
XP250 3 kW

Průměr kabelu: 3 x 1,5 mm2
Typ napájecího kabelu: H07RNF
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Dvojitá sklokeramická varná deska XP020 XP020P
Sklokeramická deska / pánvová deska XP030
Sklokeramická pánvová deska XP300
 Napájení Průměr kabelu 380 - 400 3N V 5 x 1,5 mm2

220 – 230 V 3 x 2,5 mm2
380 – 400 2N V 4 x 1,5 mm2
220 – 230 3 V 4 x 1,5 mm2

Výkon: XP020 2,0 kW
XP020P 3,2 kW
XP030 4,5 kW
XP300 5 kW

Frekvence: 50 / 60 Hz
Typ napájecího kabelu: H07RNF
 

3. Instalace
 
Veškeré práce spojené s instalací a připojením přístroje musí být provedeny kvalifikovaným 
odborníkem podle platných předpisů.
 
3.1 Vnější rozměry
 
Před umístěním přístroje překontrolujte jeho vnější rozměry a přesné umístění elektrických 
připojení odpovídající obr. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 
3.2 Umístění
 
Zadní  a  postranní  stěny  přístroje  musejí  být  umístěny  tak,  aby  umožnily  připojení 
k elektrickému proudu a údržbu přístroje.
 
Přístroj není možno použít jako vestavný ani jej umístit do řady.
 
Pokud se přístroj nachází v blízkosti stěn, příček, kuchyňského nábytku, ozdobných lišt atd., 
je třeba dbát na to, aby tyto nebyly z hořlavého materiálu.
V opačném případě je musíte obložit nehořlavým materiálem tepelně izolujícím a musíte dbát 
na platné protipožární předpisy.
 
3.3 Upozornění
 
Opatrně stáhněte ochrannou vrstvu z vnějších stěn přístroje tak, abyste zabránili tomu, aby na 
nich zůstaly zbytky lepidla. Pokud by k tomu přesto došlo, odstraňte je pomocí vhodného 
čistícího prostředku.
 
Kromě  samotné  instalace  musejí  být  i  všechny  práce  související  s     opravami  přístroje   
prováděny autorizovaným pracovníkem.
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3.4 Připojení k elektrické síti
 
Připojení k elektrické síti musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.
 
Ujistěte  se  před  provedením  připojení  k elektrické  síti,  zda  napětí  a  frekvence  přístroje 
uvedené na typovém štítku souhlasí s hodnotami elektrické sítě.
 
Pracovník zodpovědný za připojení přístroje k el. síti se musí postarat o zajištění hlavního 
vypínače, který přeruší přívod proudu k přístroji na všech pólech. Minimální vzdálenost mezi 
kontakty musí činit 3 mm pro každý pól. Zařízení pro přerušení přívodu el. proudu k přístroji 
(např. magnetotermický hlavní vypínač) musí být  po instalaci snadno přístupné. Pokud je 
přístroj  v provozu,  nesmí  být  odchylka  jmenovitého  napětí  přiváděného proudu  větší  než 
10%.
 
Přístroj musí být připojen k uzemnění v rozvodu elektrické sítě.
 
3.5 Připojení napájecího kabelu
 
Abychom se dostali k soustavě el. svorek, je třeba odstranit kryt ovládání odstraněním šroubu. 
Nadzdvihněte dvě postranní klapky pomocí vhodného šroubováku.
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 Nyní kabel protáhněte otvorem.
 
Připojte vodiče tak, aby toto připojení odpovídalo zvolenému připojovacímu plánku a 
uzavřete opět pomocí šroubu. 
 
Dejte kryt soustavy elektrických svorek na původní místo a šroub opět pevně dotáhněte.
 
Mimo to musí být přístroj připojen na vyrovnávací systém a jeho výkonnost musí být 
přezkoušena dle platných předpisů. Propojení musí být mezi různými přístroji provedeno 
pomocí připojovací svorky označené symbolem    . Vodič vyrovnávacího systému musí mít 
minimální průměr 10 mm2. 
 
 
3.6 Bezpečnostní zařízení
 
Přístroje XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP030 mají termické zařízení sloužící k přerušení 
přívodu proudu, které lze opět uvést do provozu pouze ručně. Toto zařízení slouží jako 
ochrana před přehřátím a přístroj v případě potřeby uvede mimo provoz.
 
Toto zařízení je přístupné pouze po sejmutí zadní stěny přístroje.
 
 
3.7 Kontrola funkčnosti
 
Uveďte přístroj do provozu podle následujícího návodu k obsluze.
 
Vysvětlete uživateli pomocí návodu k obsluze způsob fungování a uvedení přístroje do 
provozu.
 
 
3.8 Údržba
 
Ujistěte se před prováděním jakékoli práce spojené s     údržbou, zda je přerušen přívod proudu   
k     přístroji a počkejte, až přístroj vychladne.  

Všechny součástky vyžadující údržbu jsou přístupné po sejmutí spodního krytu.
 
Dbejte na to, aby minimálně jednou ročně byla provedena kompletní kontrola přístroje 
odborníkem.
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II. NÁVOD K POUŽITÍ
 
POZOR:
Přístroj nečistěte pomocí proudu vody.
 
Přístroj je určen k profesionálnímu použití a může být obsluhován pouze kvalifikovaným 
personálem.
 
1. Pokyny pro uživatele
 
UPOZORNĚNÍ:
Pozorně si přečtěte následující návod k použití, neboť Vám podává důležité informace 
ohledně použití, instalace a údržby.
 
Uložte tento návod k použití tak, aby byl k dispozici i jiným uživatelům.
 
Obracejte se při potřebě provedení opravy na autorizovanou servisní firmu a vyžadujte použití 
výhradně originálních náhradních dílů.
 
Nedodržení shora uvedených pokynů může ovlivnit bezpečnost provozu Vašeho přístroje.
 
 
2. Poznámky ohledně použití
 
UPOZORNĚNÍ:
Pozor – sklokeramická deska dosahuje během provozu vysokých teplot.
 
Tento přístroj se smí používat pouze pro uvedený účel, tj. pro tepelnou úpravu jídla na desce 
(hamburgery, kotlety, vejce, klobásy, ryby, zelenina atd.) a pro ohřívání housek a toastů. Na 
každý jiný způsob použití je třeba pohlížet jako na nevhodný.
 
Nepoužívejte pánvovou desku k ohřívání hrnců a pánví. 
 
Na sklokeramické desky se nesmí pokládat žádné hliníkové fólie ani plastikové obaly. 
 
Vyčistěte sklokeramické desky i pánvové desky před uvedením do provozu vodou a 
neutrálním čistícím prostředkem, abyste odstranili ochrannou vrstvu průmyslových olejů. 
Poté pánvovou desku zapněte a nechte ji cca hodinu zapnutou, přičemž se ovládací přepínač 
nachází v poloze 200oC.
 
Používejte ke vkládání pokrmů a pro jejich sundávání z povrchu sklokeramických desek 
výhradně nerezové nástroje se zakulacenými okraji.
 
Nepoužívejte k čištění sklokeramických desek žádné předměty, které by je mohli poškodit – 
proto  používejte  pouze  škrabku  se  zakulacenou  hranou.  Používejte  jmenované  předměty 
opatrně a dbejte na to, aby při čištění hrana doléhala na desku po celé svojí šíři. 
 
Nepoužívejte hranu škrabky, neboť by mohlo dojít k poškrábání desky, které by mohlo 
napořád negativně ovlivnit její funkci. Otupené ostří vyměňte. 
 
Dejte škrabku po použití zpět do jejího ochranného krytu a dbejte na to, aby nikdy neležela 
nechráněná.
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Pozor!
Sklokeramické desky nevzbuzují dojem, že by byly zahřáté na vysokou teplotu, buďte proto 
ve styku s nimi nanejvýš opatrní a chraňte se přímého dotyku a neodkládejte na desky žádné 
předměty. 
 
 
3. Symboly pro funkce tepelné úpravy
 
Ovládací panel
 
3.1 Vysvětlivky k symbolům
 
Kontrolka teploty
 Když se kontrolka rozsvítí, je hřání zapnuto.
 Když kontrolka zhasne, znamená to, že bylo dosaženo požadované teploty.
 

                       

Vypínač přívodu proudu
 Zhasnutá kontrolka   -   přístroj vypnutý.
 Zelená kontrolka  -  přístroj v provozu.
 

                      

Vypínač TERMOSTAT
Sklokeramické desky – pánve
 
Tepelná úprava na desce probíhá tím, že se povrch sklokeramické desky zahřeje na zvolenou 
teplotu. Otočte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček a zadejte tím žádanou teplotu 
zvolenu pro úpravu pokrmu. Nejvyšší teplota je 400oC. 
 

         
 

ÚDAJE NA VYPÍNAČI
PŘÍVOD PROUDU
 
u modelu XP030
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Vypínač pro uvedení zadní části do provozu.

               

Vypínač pro uvedení přední části do provozu.

              

 
4. ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PO TEPELNÉ ÚPRAVĚ
 
Zbytky po tepelné úpravě odtékají pomocí otvoru, který se nachází vepředu v drážce 
zachycující tuk.
Postarejte se o pravidelné vyprazdňování tuku, aby nedošlo uvnitř k přetečení. 

 
5. ÚDRŽBA - ČIŠTĚNÍ
 
UPOZORNĚNÍ:
Přerušte před prováděním jakýchkoli prací spojených s údržbou či čištěním přívod proudu 
k přístroji a počkejte, až přístroj vychladne.
 
5.1 Pokyny ohledně čištění
 
Skvrny a usazeniny musejí být odstraněny z povrchu sklokeramických desek okamžitě, pokud 
možno ještě před vychladnutím desek (pozor na popálení!), je nutno je v každém případě 
vyčisti ještě před dalším uvedením do provozu. 
 
K vyčištění použijte:
 
+ při čištění menších usazenin použijte suchý hadřík
 
+ škrabku se zaoblenou hranou, pokud se jedná o větší usazeniny – existují i škrabky určené 
přímo k čištění sklokeramických desek
 
Pokud nestačí použití zmíněných čistících prostředků, počkejte, až deska vychladne a použijte 
poté k vyčištění vhodné čistící prostředky, ovšem vyhněte se použití abrasivních prostředků. 
Po ukončení čištění doporučujeme použití speciálního produktu pro sklokeramiku, který 
zanechá ochrannou vrstvu, která chrání povrch desky. 
Naprosto nevhodné jsou čistící prostředky ve formě prášku.
 
6. UVEDENÍ MIMO PROVOZ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 
POZOR:
Jakmile zpozorujete na povrchu sklokeramické desky prasklinu, musíte ihned přerušit přívod 
proudu k přístroji.

V případě poruchy přístroj vypněte.
Vypněte hlavní přerušovací vypínač umístěný před přístrojem. 
Obraťte se na servisní firmu autorizovanou výrobcem. 
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7. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
 
RYCHLOST OHŘEVU
 
Kombinace sklokeramického varného pole a speciálních topných elementů vede k velmi 
rychlému ohřevu na požadovanou teplotu, to znamená, že stačí přístroj zapnout až těsně před 
použitím. 
 
NÍZKÁ SPOTŘEBA
 
Instalovaný elektrický výkon je v porovnání s tradičními systémy snížen na polovinu a tím je 
spotřeba výrazně snížena.
 
ROVNOMĚRNOST PROCESU TEPELNÉ ÚPRAVY
 
Všechny body uvnitř čtverce vyznačeného na povrchu varného pole mají shodnou teplotu a 
proto probíhá tepelná úprava pokrmů dotýkajících se přímo desky na všech stranách naprosto 
homogenně. 
 
RYCHLOST TEPELNÉ ÚPRAVY
 
Speciální topná tělesa kromě kontaktního tepla vyzařují i teplo a umožňují tímto způsobem 
rychlejší varný proces.
 
CHUŤ ZŮSTANE ZACHOVÁNA
 
Tímto způsobem mohou být tepelně upravovány různé teploty, aniž by se jejich chuti 
vzájemně ovlivňovaly. To vyplývá i z toho, že sklokeramika nepřijímá chuť ani vůni tekutin, 
které na ni vytekly při předchozím vaření.
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