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SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.

ČESKY
Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam
určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná
vnitrostátní telefonní čísla.
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Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a

osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich

zlikvidujte.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k

spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.

• Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
• Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu

údržbu na spotrebiči.
• Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k

spotrebiču, keď je v prevádzke.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny
• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas

používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.

• Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.

• VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

• NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.

• UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.

• VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.

• Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky
by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa
môžu zohriať.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať

vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

• Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých pólov
a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené úplné odpojenie
v súlade s podmienkami uvedenými v kategórii prepätia III.
Výnimkou je uzemňovací kábel.

• Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad pomocou
izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do priameho
kontaktu so súčasťami, ktoré môžu dosahovať teplotu vyššiu
ako izbová teplota o viac ako 50 °C.
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• VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo
ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v
návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela
zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt
môže spôsobiť nehody.

Bezpečnostné pokyny

Inštalácia

VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.

• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu

dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu

vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.

• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.

• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.

• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.

• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.

• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou
zásuvkou postačujúci na cirkuláciu
vzduchu.

• Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Postupujte podľa montážnych pokynov.

Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.

• Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte

spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené

na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.

• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.

• Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú

zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana

proti zásahu elektrickým prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie

ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič

do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
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• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť poškodený
sieťový kábel, kontaktujte náš
autorizovaný servis alebo elektrikára.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístupný.

• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.

• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.

• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.

Prívod plynu
• Všetky práce súvisiace s pripojením na

prívod plynu musí vykonať kvalifikovaná
osoba.

• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom kompatibilné.

• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.

• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.

• Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.

Použitie

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.

• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).

• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.

• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.

• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.

• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani

pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré

ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný

alebo odkladací povrch.
• Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,

môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Riziko požiaru a
výbuchu.

• Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov
musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.

• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.

• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.

• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
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• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.

• Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.

• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský riad.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu
spotrebiča.

• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.

• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Používajte len stabilný kuchynský riad so

správnym tvarom a priemerom väčším
ako rozmery horákov.

• Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.

• Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z maximálnej
do minimálnej polohy.

• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.

• Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.

• Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti,
kde je spotrebič nainštalovaný.

• Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať prídavné
vetranie, napríklad otvorenie okna alebo
účinnejšie vetranie, napríklad zvýšením
intenzity mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.

• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.

• Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,

napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného kameňa.
Môže to spôsobiť vznik matných miest.

• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.

Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE! Odstrániť tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda môže
dostať dovnútra prístroja a
spôsobiť škodu.

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.

• Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.

Likvidácia

VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.

• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko

pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Sploštite vonkajšie plynové trubice.
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Popis výrobku

Rozloženie varného povrchu

8

9

1

2

7

6

5

4

3

10

1 Pomocný horák
2 Rýchly horák
3 Stredne rýchly horák
4 Stredne rýchly horák
5 Ovládací gombík stredne rýchleho

horáka
6 Ovládací gombík stredne rýchleho

horáka
7 Ovládací gombík rýchleho horáka
8 Ovládací gombík pomocného horáka
9 Tlačidlo zapaľovania

10 Snímateľné podstavce varných nádob

Ovládací gombík horáka
Ovládacie gombíky ovládacie gombíky sa
nachádzajú na pravej strane varného
panela.

Symbol Popis
plyn sa neprivádza/polo-
ha Vyp

maximálny prívod plynu

minimálny prívod plynu

Každodenné používanie

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Zapálenie horáka

Horák zapáľte vždy pred
položením hrnca alebo panvice.

Zapálenie horáka:
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1. Stlačte tlačidlo elektrického
zapaľovania, ktoré je označené malou
iskrou , zároveň otočte príslušný
ovládací gombík proti smeru
hodinových ručičiek do maximálnej
polohy .

2. Ovládací gombík podržte stlačený
približne 5 sekúnd, to umožní, aby sa
termočlánok zohrial a aby sa
bezpečnostné zariadenie vyplo, inak by
sa prerušil prívod plynu.

3. Keď je plameň pravidelný, nastavte ho
podľa potreby.

Ak sa horák po opakovaných
pokusoch nezapáli správne,
skontrolujte, či je v správnej
polohe korunka a viečko horáka.

1

2

3

4

5

1 Viečko horáka
2 Korunka horáka
3 Zapaľovacia sviečka
4 Injektor
5 Termočlánok

VAROVANIE! Nedržte ovládací
gombík stlačený dlhšie ako 15
sekúnd Ak sa horák nezapáli ani
po 15 sekundách, uvoľnite
ovládací gombík, otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák

Ak nemáte k dispozícii elektrinu,
horák môžete zapáliť aj bez
elektrického zapaľovača. V
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný otočný ovládač a otočte
ho proti smeru hodinových
ručičiek do maximálnej polohy.

VAROVANIE! Pri používaní
otvoreného plameňa v kuchyni
postupujte s maximálnou
opatrnosťou. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.

Ak horák náhodne zhasne,
otočte ovládací gombík do
vypnutej polohy a počkajte
najmenej 1 minútu a skúste ho
znova zapáliť.

Po zapojení do elektrickej siete,
po inštalácii alebo po výpadku
dodávky elektrickej energie sa
zapaľovanie horákov bežne
aktivuje automaticky.

Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením príslušného
gombíka na symbol .

VAROVANIE! Pred
odstraňovaním hrncov z horáka
vždy stíšte plameň na minimum
alebo ho vypnite.
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Tipy a rady

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Priemery kuchynského riadu
Používajte hrnce a panvice, ktorých dno
zodpovedá veľkosti použitého horáka.

Horák
Minimálny
priemer hr-

ncov a panvíc

Maximálny
priemer hr-

ncov a panvíc
Predný ľa-
vý (rýchly) 180 mm 260 mm

Predný
pravý (po-

mocný)
80 mm 180 mm

Horák
Minimálny
priemer hr-

ncov a panvíc

Maximálny
priemer hr-

ncov a panvíc
Zadný ľa-
vý (stredne

rýchly)
120 mm 220 mm

Zadný
pravý

(stredne
rýchly)

120 mm 220 mm

Dno by malo byť podľa možnosti čo
najhrubšie a najrovnejšie.

Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Všeobecné informácie

VAROVANIE! Pred čistením
spotrebiča ho vypnite a nechajte
vychladnúť.

VAROVANIE! Z bezpečnostných
dôvodov spotrebič nečistite
prúdom pary, ani
vysokotlakovým prúdom vody.

VAROVANIE! Nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky,
drôtenky ani kyseliny, pretože by
poškodili spotrebič.

Pripálené zvyšky jedál odstránite zo
smaltovaných dielov, viečok a koruniek,
vlažnou mydlovou vodou.

Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou
a utrite ich dosucha mäkkou handrou.
Tento model má elektrické zapaľovanie
pomocou keramickej „sviečky“ s elektródou.
Na predchádzanie zhoršeného
zapaľovania ich udržiavajte v čistote.

Podstavce na varné nádoby nie
sú vhodné do umývačky riadu,
musia sa umývať ručne. Po
vyčistení skontrolujte, či sú
podstavce umiestnené správne.

Pravidelne žiadajte stredisko
popredajných služieb, aby
skontrolovalo stav prívodného
plynového potrubia a regulátora
tlaku, ak sa používa (táto služba
sa spoplatňuje).

Po čistení ich starostlivo osušte mäkkou
handrou.
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Riešenie problémov

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Čo robiť, keď...

Problém Možné príčiny Riešenie
Pri zapaľovaní plynu chýba
iskra.

Nie je k dispozícii elektrické
napätie.

Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený do elektrickej siete
a či sú ističe v poriadku.

 Nie je k dispozícii elektrické
napätie.

Skontrolujte poistky domovej
elektrickej inštalácie.

 Viečko a korunka horáka nie
sú položené správne.

Skontrolujte, či viečko a ko-
runka horáka boli namonto-
vané správne na miesto, na-
pr. po čistení.

Plameň zhasína ihneď po
zapálení.

Termočlánok nie je dostatoč-
ne zohriaty.

Po zapálení plameňa držte
gombík približne 5 sekúnd
stlačený.

Plameň horáka je nerovno-
merný.

Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.

Skontrolujte, či nie je upcha-
ný hlavný injektor a či je ko-
runka horáka bez zvyškov
potravín.

V prípade poruchy sa najprv pokúste
problém odstrániť sami. Ak riešenie
nedokážete nájsť sami, obráťte sa na
stredisko popredajných služieb.

Ak ste rúru nepoužívali správne
alebo inštaláciu nevykonal
autorizovaný technik, môže sa
stať, že za návštevu pracovníka
servisného strediska alebo
predajcu budete musieť zaplatiť,
aj keď k poruche dôjde počas
záručnej doby.

Technické údaje

Rozmery varného panela

Šírka 580 mm

Hĺbka 500 mm

Výška po zabudovaní 34 mm
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Ostatné technické údaje

Trieda spotrebiča: 3
Kategória spotrebiča: II2H3B/P
Prívod plynu: Zemný plyn G20
(2H) 20 mbar
Tento spotrebič je navrhnutý na
používanie so zemným plynom,
dá sa však prestaviť na použitie
s iným druhom plynu podľa
nasledujúcej tabuľky.

Druh horáka Označenie
injektora

Menovitý
výkon kW

Menovitý
prietok g/

hod.
Znížený vý-

kon kW
obtok 1/100

mm

G20 20 mbar

Rýchly (veľ-
ký) 119 3.0 - 0.75 42

Stredne rých-
ly (stredný) 96 2.0 - 0.45 32

Pomocný
(malý) 70 1.0 - 0.33 28

G30/G31 30/30 mbar

Rýchly (veľ-
ký) 86 2.8 204 0.75 42

Stredne rých-
ly (stredný) 71 2.0 145 0.45 32

Pomocný
(malý) 50 1.0 73 0.33 28

Typový štítok

000.000.00

Made In Italy

© Inter IKEA Systems B.V. 1999

TYPE  H0000-0/0 PNC.  000000000 00 
Max Power = 6W S.N.:  00000000

G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h

 220-240 V ~ 50/60 Hz

ZO0476

MOD:

IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult P
Q

M

21552

0000000000000000000000
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Na hore uvedenom obrázku je zobrazený
typový štítok spotrebiča (bez výrobného
čísla vygenerovaného dynamicky pri
výrobe), ktorý sa nachádza na spodnej
časti viečka.
Vážený zákazník, sem prilepte nálepku,
ktorú nájdete v samostatnom plastovom

vrecku v obale so spotrebičom. Údaje na
nálepke nám umožnia pomôcť vám
efektívnejšie, pretože ak v budúcnosti
budete potrebovať naše služby, budeme
môcť presne identifikovať váš varný panel.
Ďakujeme vám za pomoc!

Inštalácia

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať, zapojiť a
opravovať výlučne registrovaná
kompetentná osoba v súlade s
príslušnými smernicami a
predpismi pre plynové
zariadenia. Používajte iba
súčiastky dodané s výrobkom.
Používajte iba originálne
náhradné súčiastky.

Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu
osôb ani domácich zvierat, ani za ujmu na
majetku, spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.

UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa dodávaných
pokynov.

VAROVANIE! Pri inštalácii
spotrebiča musíte dodržiavať
zákony, nariadenia, smernice a
normy platné v krajine použitia
(bezpečnostné pravidlá a
predpisy, odborná a riadna
recyklácia v súlade s predpismi
atď.)!

Skôr ako prejdete k inštalácii sa
presvedčite, či sú podmienky v
miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom
kompatibilné.

Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič sa uvádzajú
na typovom štítku (pozrite si
kapitolu Technické údaje).

VAROVANIE!
Spotrebič musí byť uzemnený!
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VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.

• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.

• Odpojte svorkovnicu prívodu elektrickej
energie od napätia.

• Uvoľnené a nevhodné zástrčky a
zásuvky môžu spôsobiť prehriatie svorky.

• Pripojenia k svorkovnici musia byť
správne nainštalované.

• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.

Musíte dodržať minimálne
vzdialenosti od iných spotrebičov
a od nábytkových skríň alebo
iných zariadení uvedené v
montážnych pokynoch.

Musíte dodržať minimálnu vzdialenosť 100
mm medzi vyrezanou hranou a bočnou
stenou.
Ak pod varným panelom nie je rúra, vložte
oddeľovací panel vo vzdialenosti
minimálne 20 mm od dolnej časti varného
panela.
Odrezané povrchy pracovnej dosky chráňte
pred vlhkosťou vhodným tesniacim
materiálom, ktorý je priložený k výrobku a
nájdete ho vo vrecku s montážnymi
pomôckami. Tesnenie musí utesniť spotrebič
v pracovnej doske bez medzier. Na
utesnenie rozhrania medzi spotrebičom a
pracovnou doskou nepoužívajte silikónový
tesniaci materiál. Spotrebič neinštalujte
vedľa dverí a pri okne, aby nedošlo k
zosunutiu kuchynského riadu z podstavca
pri otvorení dverí alebo okna.

Prívod plynu

VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE! Tento spotrebič
nie je pripojený k zariadeniu na
odvod spalín.

Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s
platnými predpismi. Pripojenie varnej dosky
k plynovému rozvodu alebo k plynovej
bombe musí byť zhotovené z tuhej medenej
alebo oceľovej rúrky so spojovacími
prvkami spĺňajúcimi požiadavky miestnych
predpisov, alebo pomocou hadice z
nehrdzavejúcej ocele so spojitým povrchom,
spĺňajúcej požiadavky miestnych predpisov.

Ak spozorujete akékoľvek
anomálie, potrubie neopravujte,
obráťte sa na miestne servisné
stredisko (pozrite si kapitolu
Servis).

Prívod musí byť nainštalovaný správne,
pevne pripojený k pripojovacej rúrke
varného panela. Inak môže spôsobiť únik
plynu.

VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie skontrolujte bezchybné
tesnenie všetkých spojov na
potrubí. Použite mydlovú vodu,
nikdy nie plameň.

Zapojenie do elektrickej siete
Pred zapojením skontrolujte, či menovité
napätie spotrebiča na typovom štítku
zodpovedá napájaciemu sieťovému
napätiu. Skontrolujte aj menovitý príkon
spotrebiča a uistite sa, že vodič je
dostatočne dimenzovaný pre menovitý
príkon spotrebiča (pozrite si kapitolu
Technické údaje).
Typový štítok sa nachádza na spodnej
strane varného panela.
Spotrebič sa dodáva s pripojovacím
káblom. K tomuto káblu treba pripojiť
vhodnú sieťovú vidlicu, ktorá vydrží
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zaťaženie uvedené na typovom štítku
(pozrite si kapitolu Technické údaje).
Zástrčku musíte zapojiť do vhodnej
zásuvky. Ak spotrebič pripájate priamo na
elektrické rozvody, medzi spotrebič a
elektrickú sieť sa musí nainštalovať
dvojpólový vypínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi vypínača najmenej 3 mm. Typ
dvojpólového vypínača musí byť vhodný
pre požadované zaťaženie, v súlade s
platnými predpismi.
Prívodný kábel sa musí viesť tak, aby
žiadna jeho časť nemohla dosiahnuť
teplotu vyššiu ako 90 °C. Modrý nulový
vodič musí byť pripojený k svorke
označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý (alebo
čierny) fázový vodič (pripojený k svorke
označenej „L“ na svorkovnici) sa vždy musí
pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.

1

2

Požiadavky na elektrické napájanie

Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť, ak neboli
dodržané bezpečnostné pokyny.

Varný panel je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 220-240 V a
frekvenciou 50/60 Hz AC.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete skontrolujte, či napätie a frekvencia
uvedené na štítku s technickými údajmi
zodpovedajú napätiu a frekvencii vo vašej

elektrickej sieti. Štítok s technickými údajmi
je umiestnený na spodnej strane varného
panela.
Varný panel sa dodáva s 3-žilovým
flexibilným napájacím káblom.
Po ukončení inštalácie nesmú byť prítomné
žiadne odrezané alebo oddelené vodiče
kábla, a príchytka kábla musí byť pevne
pripevnená na vonkajšom plášti.

Výmena napájacieho kábla

VAROVANIE! Výmena
napájacieho kábla si vyžaduje
špeciálne technické vybavenie.

V tomto prípade možno používať výhradne
kábel typu H05V2V2-F T90. Prierez kábla
musí byť vhodný pre dané napätie a
pracovnú teplotu. Žlto/zelený uzemňovací
vodič 2 musí byť o približne 2 cm dlhší ako
hnedý (alebo čierny) fázový vodič 1
(predchádzajúci obrázok).

Prestavenie na iný plyn

Tento model spotrebiča je
navrhnutý na používanie so
zemným plynom, dá sa však
prestaviť na použitie s butánom
alebo propánom použitím
vhodných injektorov. Injektory sa
so spotrebičom nedodávajú,
treba si ich objednať od
strediska popredajných služieb
(pozrite si kapitolu Servis)

Údaje týkajúce sa výmeny injektora nájdete
v kapitole Technické údaje.

VAROVANIE! Prestavbu alebo
výmenu môže vykonávať iba
autorizovaný inštalatér.

Výmena injektorov:
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1. Vyberte snímateľnú podložku pod
panvicu.

2. Vyberte viečko a korunku horáka.
3. Maticovým kľúčom 7 vyskrutkujte a

demontujte injektory, vymeňte ich za
injektory zodpovedajúce druhu
používaného plynu.

4. Namontujte všetky diely na miesto,
postupujte v opačnom poradí úkonov.

Pred utesnením spotrebiča
umiestnite štítok s relevantnými
informáciami pre nový typ plynu
blízko s prívodnému potrubiu. Ak
je spotrebič už zapečatený,
prilepte ho priamo na brožúru s
návodom na obsluhu za
kapitolou Technické údaje, do
blízkosti náčrtku typového štítka.

Tento štítok nájdete na obale
dodávanom so spotrebičom.

Ak bude tlak privádzaného plynu
odlišný alebo ak sa bude meniť v
porovnaní s požadovaným
tlakom, musíte nainštalovať
vhodný regulátor tlaku. Ten sa s
týmto výrobkom nedodáva a v
prípade potreby si ho treba
objednať z miestneho strediska
popredajných služieb (pozrite si
kapitolu Servis). Regulátor tlaku
sa musí namontovať na prívodné
plynové potrubie, v súlade s
požiadavkami platných
predpisov.

Typový štítok sa nachádza na spodnej
strane varného panela.

Úprava úrovne plameňa
Po úplnom nainštalovaní varného panela
treba ešte skontrolovať nastavenie
minimálneho plameňa:
1. Ovládací gombík horáka otočte do

maximálnej polohy a zapáľte plameň.
2. Potom gombík nastavte do polohy

minimálneho plameňa a následne ho
niekoľkokrát otočte z minimálnej do
maximálnej polohy. Ak je plameň
nestabilný alebo ak zhasne, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.

3. Znova zapáľte horák a nastavte ho na
minimum.

4. Vyberte ovládač.
5. Pri nastavovaní použite skrutkovač s

tenkým hrotom a nastavovaciu skrutku
otáčajte až dovtedy, kým plameň
nebude stabilný a nezhasne. Pri
prestavovaní gombíka z minima na
maximum a naspäť (pozrite si
nasledujúci obrázok).

6. Tento postup zopakujte pre všetky
horáky.

7. Znova zmontujte gombíky.
VAROVANIE! Ak je spotrebič
pripojený na kvapalný plyn
(propán G31 alebo bután G30),
regulačná skrutka sa musí čo
najsilnejšie zatiahnuť.
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Energetická účinnosť

Informácie o produkte podľa EU 66/2014

Model  LAGAN HGA4K
501.560.08

Typ varného panela  Zabudovateľný
varný panel

Počet plynových horákov  4

Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)

Ľavý zadný – stredne rýchly 63.2%

Pravý zadný – stredne rýchly 63.2%

Ľavý predný – rýchly 59.4%

Pravý predný – pomocný neuvádza sa

Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)

 61.9%

EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
Úspora energie
• Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné

nádoby.
• Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
• Vycentrujte hrniec na horáku.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
• Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
• Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.

Ochrana životného prostredia

Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
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ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?
Táto záruka platí počas 2 rokov od
pôvodného dátumu kúpy spotrebiča v
predajni IKEA. Ako doklad o kúpe sa
vyžaduje originálny pokladničný blok. V
prípade záručnej opravy sa záručná doba
spotrebiča nepredĺži.
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner

prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie

nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.

• Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.

• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.

• Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.

• Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.

• Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.

• Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
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stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.

• Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.

• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.

• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.

• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej

krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým

požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.

• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.

Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii

spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
• elektrického zapojenia (ak sa

spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.

3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.

Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis

Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
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Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Predtým, ako nás
zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód),
ktorého opravu potrebujete.

ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.

Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
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Zmĕny vyhrazeny.

 Bezpečnostní informace

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a
zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby

se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí,
pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které
zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je

zlikvidujte.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte

dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.

• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.

• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
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• Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.

Všeobecné bezpečnostní informace
• VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou

během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru držte
z dosahu spotřebiče.

• Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.

• VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

• Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič
a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.

• POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.

• VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.

• Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze

výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

• V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti je
nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty. Musí být zajištěno úplné odpojení
v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III.
Zemnicí kabel je z těchto podmínek vyjmut.

• Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního obalu) s
částmi, které se zahřívají o 50 °C více než teplota místnosti.
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• VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.

Bezpečnostní pokyny

Instalace

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani

nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými

spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od

ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy

opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.

• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.

• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.

• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří
či okna.

• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

• Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Řiďte se instalačními pokyny.

Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.

• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.

• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je

nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.

• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.

• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.

• Použijte správný typ napájecího kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována ochrana

před úrazem elektrickým proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od

tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní

kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
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autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.

• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.

• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.

• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.

Připojení plynu
• Veškerá plynová připojení by měla být

provedena kvalifikovanou osobou.
• Před instalací je nutné zajistit, aby

seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).

• Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče může
obíhat chladný vzduch.

• Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.

• Tento spotřebič není připojen k zařízení
na odvod spalin. Ujistěte se, že je
spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.

Použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.

• Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.

• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto

spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory

zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez

dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou zónu

do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory

nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte

vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.

• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.

• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu

• Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.

• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.

• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.

• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.

• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
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• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.

• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.

• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.

• Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než jsou
rozměry hořáků.

• Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny na
středu hořáků.

• Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z maximální
do minimální polohy.

• Používejte pouze příslušenství dodávané
se spotřebičem.

• Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.

• Při použití plynového varného spotřebiče
vzniká teplo a vlhko. V místě instalace
spotřebiče zařiďte dobrou ventilaci.

• Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna, nebo
účinnější větrání, například zvýšením
stupně mechanického větrání - pokud je
jím místnost vybavena.

• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.

• Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene. Mohou
totiž zanechat matné skvrny.

• Barevné změny na smaltovaném povrchu
nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon
spotřebiče.

Čištění a údržba

VAROVÁNÍ! Z ovládacího
panelu nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla dostat
voda a poškodit ho.

• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.

• Hořáky nemyjte v myčce nádobí.

Likvidace

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.

• Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti

spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Vnější plynové potrubí slisujte.
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Popis spotřebiče

Uspořádání varné desky

8

9

1

2

7

6

5

4

3

10

1 Pomocný hořák
2 Rychlý hořák
3 Středně rychlý hořák
4 Středně rychlý hořák
5 Ovladač středně rychlého hořáku
6 Ovladač středně rychlého hořáku
7 Ovladač rychlého hořáku
8 Ovladač pomocného hořáku
9 Tlačítko zapálení

10 Snímatelné mřížky pod nádoby

Kohouty regulace hořáků
Ovladač/e hořáku varné desky jsou
umístěny na pravé straně varné desky.

Symbol Popis
bez přívodu plynu / polo-
ha vypnuto

maximální přívod plynu

minimální přívod plynu

Denní používání

VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.

Zapálení hořáku

Vždy nejprve zapalte hořák, a
teprve poté na něj postavte
nádobu.

Zapálení hořáku:
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1. Stiskněte tlačítko elektrického
zapalování, které je označené
symbolem malé jiskry , a současně
otočte kohoutem regulace příslušného
hořáku proti směru hodinových ručiček
do maximální polohy .

2. Držte ovladač stisknutý po dobu
alespoň pěti sekund. Za tuto dobu se
termočlánek zahřeje a bezpečnostní
zařízení vypne, a umožní tak
nepřerušený přívod plynu.

3. Když je plamen pravidelný, seřiďte jej
podle potřeby.

Jestliže se hořák ani po několika
pokusech nezapálí, zkontrolujte,
zda je korunka a víčko hořáku ve
správné poloze.

1

2

3

4

5

1 Víčko hořáku
2 Korunka hořáku
3 Zapalovací svíčka
4 Tryska
5 Termočlánek

VAROVÁNÍ! Ovladač stiskněte
na maximálně 15 vteřin Jestliže
se po uplynutí této doby hořák
nezapálí, uvolněte regulační
kohout, otočte ho do polohy
vypnuto a počkejte nejméně
jednu minutu, teprve potom
zapálení opakujte

Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez elektrického
zařízení. V takovém případě
přiložte k hořáku plamen,
zatlačte na příslušný ovladač a
otočte jím proti směru
hodinových ručiček na maximální
pozici puštěného plynu.

VAROVÁNÍ! Při manipulaci
s otevřeným ohněm
v kuchyňském prostředí dbejte
zvýšené opatrnosti. Výrobce
odmítá jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.

Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
regulačním kohoutem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně jednu
minutu, a teprve potom se
pokuste ho znovu zapálit.

Po zapnutí napájecí sítě, po
instalaci nebo výpadku proudu je
normální, že se generátor jisker
automaticky aktivuje.

Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
příslušným regulačním kohoutem do polohy
se symbolem .

VAROVÁNÍ! Před sejmutím
nádoby z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte plamen.
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Tipy a rady

VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.

Průměry nádobí
Používejte nádoby a pánve, jejichž velikost
dna odpovídá velikosti použitého hořáku.

Hořák
Minimální

průměr varné
nádoby

Maximální
průměr varné

nádoby
Levý

přední (ry-
chlý)

180 mm 260 mm

Pravý
přední (po-

mocný)
80 mm 180 mm

Hořák
Minimální

průměr varné
nádoby

Maximální
průměr varné

nádoby
Levý zadní

(středně
rychlý)

120 mm 220 mm

Pravý za-
dní

(středně
rychlý)

120 mm 220 mm

Dno nádoby musí být co nejsilnější a
nejplošší.

Čištění a údržba

VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.

Všeobecné informace

VAROVÁNÍ! Před čištěním
spotřebič vypněte a nechte ho
vychladnout.

VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních
důvodů nečistěte spotřebič
parními nebo vysokotlakými
čisticími přístroji.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte drsné
čisticí prostředky, kovové
drátěnky ani kyseliny, protože by
poškodily spotřebič.

Veškeré zbytky potravin odstraňte umytím
smaltovaných dílů, tj. rozdělovačů (korunek)

a víček hořáků, vlažnou vodou se
saponátem.
Části z nerezavějící oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
Tento model je vybaven elektrickým
zapalováním pomocí keramické „svíčky“ s
elektrodou. Udržujte je v naprosté čistotě.
Předejdete tak potížím při zapalování.

Mřížky pod nádoby nelze mýt v
myčce nádobí. Je nutné je mýt
ručně. Po vyčištění varné desky
zkontrolujte, zda jsou mřížky pod
nádoby správně nasazeny.
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Pravidelně si v poprodejním
servisu objednávejte kontrolu
stavu trubky přívodu plynu a
regulátoru tlaku plynu, je-li
instalován (tato služba není
zdarma).

Po vyčištění osušte části měkkým hadříkem.

Odstraňování závad

VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.

Co dělat, když...

Problém Možná příčina Řešení
Při zapalování plynu nevzni-
ká jiskra.

Je přerušena dodávka elek-
trického proudu.

Zkontrolujte, zda je zástrčka
spotřebiče zasunutá do zá-
suvky a přívod napájení je
zapnutý.

 Je přerušena dodávka elek-
trického proudu.

Zkontrolujte pojistky domov-
ní elektrické instalace.

 Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.

Zkontrolujte, zda jsou kryt i
korunka hořáku, např. po či-
štění, správně nasazeny.

Plamen ihned po zapálení
zhasíná.

Termočlánek není zahřátý
na dostatečnou teplotu.

Po zapálení plamene pod-
ržte kohout ještě asi pět se-
kund stisknutý.

Plynový kroužek hoří nerov-
noměrně.

Korunka hořáku je ucpaná
zbytky jídla.

Zkontrolujte, zda hlavní try-
ska není ucpaná a zda na
korunce hořáku nejsou zbyt-
ky jídel.

Pokud dojde k poruše spotřebiče, pokuste
se nejprve závadu odstranit sami. Pokud
problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se
na poprodejní servis.

V případě chyby v obsluze
spotřebiče nebo v případě, že
instalaci neprovedl autorizovaný
technik, budete muset návštěvu
technika z poprodejního servisu
nebo prodejce zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce.
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Technické údaje

Rozměry varné desky

Šířka 580 mm

Hloubka 500 mm

Vestavná výška 34 mm

Ostatní technické údaje

Třída spotřebiče: 3
Spotřebič kategorie: II2H3B/P
Používaný plyn: Zemní plyn G20
(2H) 20 mbar
Tento spotřebič je zkonstruován
a seřízen pro použití se zemním
plynem, lze jej však podle níže
uvedené tabulky přestavět na
použití s jiným druhem plynu.

Typ hořáku Značka pro
trysku

Jmenovitý
výkon kW

Jmenovitý
průtok g/h

Snížený vý-
kon kW

Dodatečný
vzduch

1/100 mm

G20 20 mbar

Rychlý (velký) 119 3.0 - 0.75 42

Středně ry-
chlý (střední) 96 2.0 - 0.45 32

Pomocný
(malý) 70 1.0 - 0.33 28

G30/G31 30/30 mbar

Rychlý (velký) 86 2,8 204 0,75 42

Středně ry-
chlý (střední) 71 2,0 145 0,45 32

Pomocný
(malý) 50 1,0 73 0,33 28

Typový štítek

000.000.00

Made In Italy

© Inter IKEA Systems B.V. 1999

TYPE  H0000-0/0 PNC.  000000000 00 
Max Power = 6W S.N.:  00000000

G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h

 220-240 V ~ 50/60 Hz

ZO0476

MOD:

IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult P

Q
M

21552

0000000000000000000000
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Na výše uvedené grafice vidíte výrobní
štítek spotřebiče (bez sériového čísla, které
se přiděluje průběžně při výrobě), který je
umístěný na jeho spodní části.
Vážený zákazníku, na tuto stranu nalepte
laskavě samolepící štítek, který naleznete

v samostatném plastovém sáčku vloženém
do balení varné desky. V případě zavolání
do servisu Vám budeme moci díky přesným
údajům o varné desce lépe pomoci.
Děkujeme Vám za pomoc.

Instalace

VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat, zapojovat či
opravovat pouze registrovaná
kvalifikovaná osoba podle
příslušného standardu plynové
přípojky. Používejte pouze díly
dodané spolu s výrobkem.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.

Výrobce nezodpovídá za žádný úraz osob
nebo zvířat ani za škody na majetku,
způsobené nedodržením následujících
požadavků.

POZOR! Při instalaci se řiďte se
pokyny k montáži.

VAROVÁNÍ! Instalace musí být
provedena v souladu se zákony,
předpisy, nařízeními, směrnicemi
a normami platnými v dané zemi
(bezpečnostní předpisy a
nařízení pro práci s elektrickými
zařízeními, pokyny ke správné
recyklaci v souladu s předpisy
apod.).

Před instalací je nutné zajistit,
aby seřízení spotřebiče
odpovídalo podmínkám místního
rozvodu plynu (druhu plynu a
tlaku plynu).

Parametry nastavení
přizpůsobení tohoto spotřebiče
jsou uvedeny na typovém štítku
(viz kapitola Technické údaje).

VAROVÁNÍ!
Spotřebič musí být uzemněn!

ČESKY 32



VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

• Elektrická svorkovnice je pod napětím.
• Odpojte elektrickou svorkovnici od

zdroje napětí.
• Volné a nevhodné spojení zástrčky se

zásuvkou může mít za následek přehřátí
koncovky.

• Svorkové spoje si nechejte správně
nainstalovat.

• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.

Musíte dodržovat minimální
vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a skříněk nábytku
nebo dalších jednotek podle
návodu k montáži.

Minimální vzdálenost okraje výřezu od
boční zdi musí být 100 mm.
Není-li pod varnou deskou umístěna trouba,
vložte pod ni ve vzdálenosti minimálně 20
mm od dna varné desky oddělující panel.
Řezné plochy pracovní desky chraňte před
působením vlhkosti vhodným tmelem,
přiloženým k výrobku v sáčku s instalačním
materiálem. Těsnicí prostředek zajišťuje
dokonalé přilnutí varné desky k pracovní
ploše bez jakékoli mezery. Mezi spotřebič a
pracovní desku nepoužívejte silikonovou
těsnící hmotu. Spotřebič neinstalujte vedle
dveří ani pod oknem, protože při otevření
dveří nebo okna by mohly být varné
nádoby shozeny z nosné mřížky.

Připojení plynu

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
není připojen k zařízení na
odvod spalin.

Instalace musí odpovídat platným místním
předpisům a normám. Připojení varné
desky na rozvod plynu nebo na plynovou
tlakovou láhev musí být provedeno
neohebnou měděnou nebo ocelovou
trubkou a instalační materiálem, které
vyhovují místním předpisům a normám,
nebo hadicí se souvislým povrchem
z nerezavějící oceli, která vyhovuje místním
předpisům a normám.

Všimnete-li si jakéhokoli
neobvyklého stavu, neopravujte
trubku a obraťte se prosím na
místní poprodejní servis (viz
kapitola Servis).

Připojení musí být správně nainstalováno a
namontováno na přípojnou trubku varné
desky. Jinak bude docházet k úniku plynu.

VAROVÁNÍ! Po dokončení
instalace zkontrolujte dokonalou
těsnost každého spoje potrubí.
Použijte mýdlovou vodu, nikdy ne
plamen.

Připojení k elektrické síti
Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité
napětí spotřebiče uvedené na typovém
štítku odpovídá napájecímu napětí, které je
k dispozici v síti. Zkontrolujte také jmenovitý
výkon spotřebiče a zajistěte, aby přívodní
vodiče byly dimenzovány tak, aby
odpovídaly jmenovitému příkonu spotřebiče
(viz kapitola Technické údaje).
Typový štítek je umístěn na spodní straně
tělesa varné desky.
Spotřebič se dodává s připojovacím
kabelem. Ten musí být opatřen správnou
zástrčkou vhodnou pro danou zátěž
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vyznačenou na typovém štítku (viz kapitola
Technické údaje).
Zástrčka musí být zasunuta do správné
zásuvky. V případě přímého připojení k
elektrické síti je nutné instalovat mezi
spotřebič a elektrickou síť dvoupólový
spínač s minimální vzdáleností mezi
kontakty 3 mm. Typ dvoupólového spínače
musí být vhodný pro požadovanou zátěž a
musí odpovídat aktuálním předpisům.
Připojovací kabel musí být umístěn tak, aby
v žádném bodě nemohla jeho teplota
dosáhnout hodnoty 90 °C. Nulový vodič
zbarvený modře musí být připojen ke
svorce označené písmenem „N“. Hnědě
(nebo černě) zabarvený fázový vodič
(připojený ve svorkovnici ke kontaktu
označenému písmenem „L“) musí být vždy
připojen k fázi (živý).

1

2

Požadavky pro elektrické připojení

Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost v případě
nedodržení těchto
bezpečnostních opatření.

Tato varná deska je určena k připojení do
elektrické sítě 220-240 V 50/60 Hz,
střídavý proud.
Spotřebič musí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v síti.

Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Tato varná deska se dodává s třížílovým
ohebným napájecím kabelem.
Po dokončení zkontrolujte, zda v zástrčce
nejsou žádné odříznuté nebo vinoucí se žíly
vodiče a svorka kabelu je připevněna přes
vnější plášť.

Výměna připojovacího kabelu

VAROVÁNÍ! Výměna
připojovacího kabelu vyžaduje
speciální vybavení technika.

V tomto případě se kabel smí vyměnit
pouze za kabel typu H05V2V2-F T90.
Průřez kabelu musí odpovídat napětí a
provozní teplotě. Zemnící vodič zbarvený
žlutozeleně 2 musí být přibližně o 2 cm
delší než hnědý (nebo černý) fázový vodič
1 (viz výše uvedený obrázek)

Přestavba a změna nastavení na jiný plyn

Tento model je zkonstruován a
seřízen pro použití se zemním
plynem. Lze jej však přestavět
pro použití s plynným butanem
nebo propanem, za
předpokladu, že seženete
správné trysky Takové trysky
nejsou dodány spolu s tímto
spotřebičem a je nutno je
objednat u poprodejního servisu
(viz kapitola Servis).

Údaje o výměně trysek uvádí kapitola
„Technické údaje.

VAROVÁNÍ! Přestavbu nebo
výměnu smí provádět pouze
registrovaný instalatér.

Výměna trysek:
1. Sejměte mřížku nesoucí nádoby.
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2. Sejměte víčko hořáku a rozdělovač.
3. Pomocí nástrčného klíče 7 odšroubujte a

vyjměte trysky a nahraďte je tryskami
potřebnými pro použitý druh plynu.

4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části složte.

Před utěsněním vestavby
spotřebiče umístěte štítek s
informacemi odpovídajícími
novému druhu dodávaného
plynu. Je-li vestavba spotřebiče
již utěsněna, nalepte duplikát
typového štítku přímo na návod
k použití za kapitolu Technické
údaje, poblíž obrázku typového
štítku.

Tento štítek můžete najít v
balíčku dodávaném se
spotřebičem.

Pokud je tlak rozvodu plynu jiný
než požadovaný tlak anebo
kolísá, je nutné zařadit do
přívodu plynu vhodný regulátor
tlaku plynu, který není dodáván
spolu s výrobkem a je nutné jej
objednat zvlášť u poprodejního
servisu (viz kapitola Servis).
Regulátor tlaku plynu musí být
nainstalován do potrubí přívodu
plynu v souladu s platnými
předpisy.

Typový štítek je umístěn na spodní straně
tělesa varné desky.

Seřízení plamene
Po dokončení instalace varné desky je
nutné zkontrolovat seřízení minimálního
plamene (sporo):

1. Otočte kohoutem regulace plynu do
maximální polohy a zapalte plyn.

2. Otočte kohout regulace plynu do polohy
nejmenšího plamene a pak několikrát
otočte regulačním kohoutem z minimální
do maximální polohy. Je-li plamen
nestabilní, postupujte podle
následujících kroků.

3. Znovu zapalte hořák a nastavte jej na
minimum (sporo).

4. Odmontujte regulační kohout.
5. Pro seřízení použijte šroubovák

s tenkým břitem a otáčejte seřizovacím
šroubem, dokud není plamen stálý a
nezhasíná, když je kohout otáčen z
minimální do maximální polohy a zpět
(viz následující obrázek).

6. Tento postup zopakujte u všech hořáků.
7. Nasaďte regulační kohouty zpět.

VAROVÁNÍ! Je-li spotřebič
připojen na kapalný plyn
(propan G31 nebo butan G30),
musí být seřizovací šroub
dotažen co nejvíce
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Energetická účinnost

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Označení modelu  LAGAN HGA4K
501.560.08

Typ varné desky  Vestavná varná
deska

Počet plynových hořáků  4

Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)

Levý zadní - středně rychlý 63,2 %

Pravý zadní - středně rychlý 63,2 %

Levý přední - rychlý 59,4 %

Pravý přední - pomocný nelze použít

Energetická účinnost plynové varné
desky
(EE gas hob)

 61.9%

EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
Úspora energie
• Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně nasazeny.
• Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
• Nádobu postavte středem na hořák.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
• Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
• Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných

odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče

označené příslušným symbolem 
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
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ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA

Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí 2 roky od původního data
zakoupení spotřebiče v IKEA. Jako doklad o
koupi se vyžaduje originální účtenka.
Jestliže se v době záruky provádí servisní
oprava, tato činnost neprodlužuje záruční
dobu na spotřebič.
Kdo provádí servisní službu?
Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní
službu prostřednictvím svých vlastních
servisních provozů nebo sítě autorizovaných
servisních partnerů.
Čeho se záruka týká?
Záruka se týká závad spotřebiče, který byly
způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato
záruka se vztahuje pouze na domácí
používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na
co se nevztahuje záruka?". Během záruční
doby se záruka vztahuje na náklady k
odstranění závady, např. opravu, díly, práci
a cestu pracovníka za předpokladu, že je
tento spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů a že závada byla
způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem, na které se vztahuje záruka. Za
těchto podmínek se uplatňují směrnice EU
(č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy.
Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný

výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně nebo

nedbalostí, nedodržením návodu k
použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo
vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství
vápence v přiváděné vodě, poškození
způsobené abnormálními podmínkami
okolního prostředí.

• Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.

• Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání
a možných rozdílů v barvě.

• Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.

• Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
výjimkou případů, kdy lze prokázat, že
tato poškození byla způsobena vadnou
výrobou.

• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.

• Na opravy, které neprováděli naši k
tomu určení poskytovatelé služeb a/
nebo autorizovaní smluvní servisní
partneři, nebo na opravy, při nichž
nebyly použity originální náhradní díly.

• Na opravy způsobené instalací, která
není správná, nebo neodpovídá
technickým údajům.
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• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.

• Poškození při dopravě. Jestliže zákazník
dopravuje výrobek sám do svého bytu
nebo na jinou adresu, neodpovídá
společnost IKEA za žádné poškození, ke
kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud
ale dopraví výrobek na uvedenou
adresu zákazníka společnost IKEA, pak
je případné poškození při dopravě kryto
touto zárukou.

• Náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel
servisu IKEA nebo jeho autorizovaný
servisní partner opraví nebo vymění
spotřebič v rámci této záruky,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner v případě
potřeby znovu instalují opravený
spotřebič nebo instalují nový spotřebič.

Toto omezení se nevztahuje na práce
prováděné bez zjištění závady, které
provedl náš vyškolený technik s použitím
našich originálních dílů za účelem
přizpůsobení spotřebiče technickým
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní
zákonná práva, která pokrývají nebo
přesahují všechny místní zákonné
požadavky, která se v různých zemích liší.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v
jedné zemi EU a převezeny do jiné země
EU, budou servisní služby prováděny v
rámci záručních podmínek obvyklých v nové
zemi. Povinnost provést servisní službu v
rámci záruky existuje jen tehdy, pokud:
• je spotřebič v souladu s technickými

požadavky země, ve které byl záruční
požadavek vznesen, a je podle nich
instalován;

• je spotřebič v souladu s návodem k
montáži a bezpečnostními informacemi

návodu k použití a je podle nich
instalován;

Vyhrazený poprodejní servis pro
spotřebiče IKEA:
Budeme rádi, když se obrátíte na
poprodejní servis IKEA:
1. požadavku v rámci záruky;
2. dotazu na vysvětlení instalace

spotřebiče IKEA do určeného
kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis
neposkytuje vysvětlení týkající se:
• celkové instalace kuchyně IKEA;
• připojení k elektrické síti (pokud se

spotřebič dodává bez zástrčky a
kabelu), vodě a plynu, protože tato
připojení má provést autorizovaný
servisní technik.

3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k
použití a technických parametrů
spotřebičů IKEA.

Před zavoláním do servisu si prosím
pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo
návod k použití v této příručce, abychom
Vám mohli co nejlépe pomoci.
Jak nás najdete, když potřebujete naši
servisní službu

Na poslední straně tohoto návodu je
uveden úplný seznam určených kontaktních
míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní
čísla.

ČESKY 38



Abychom Vám mohli rychleji
pomoci, doporučujeme vždy
použít zvláštní telefonní čísla
uvedená na konci tohoto
návodu. Pokud potřebujete
servisní službu, vždy použijte
čísla uvedená v příručce k
danému spotřebiči. Před
zavoláním si ověřte, že máte pro
spotřebič, který vyžaduje naši
opravu, připravené číslo položky
IKEA (kód z 8 číslic)

USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je
to Váš doklad o koupi a je nutný
k uplatnění záruky. Všimněte si,
že na účtence je uvedeno také
číslo položky IKEA (kód z 8 číslic)
pro každý zakoupený spotřebič.

Potřebujete jinou pomoc?
V případě všech dalších dotazů, které se
netýkají poprodejního servisu nebo vašeho
spotřebiče, se prosím obraťte se na
telefonickou službu zákazníkům našeho
nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se
nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně
dokumentaci ke spotřebiči.

ČESKY 39



emit gninepOeeF llaCrebmun enohPyrtnuoC

België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem Fest-

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  0900 235 45 32  en/of  
0900 BEL IKEA  

15 cent/min., starttarief 4.54 cent 
en gebruikelijke belkosten

ma - vr 08.00 - 20.00, 
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  

Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE
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