
Vaření na elektrické indukční desce 
 

Motto: „ Hlad je nejlepší kuchař…“ 
 

1. Zapnutí elektrické indukční desky 
Předpokládejme, že je zapnut PRAVÝ vypínač v kuchyňské lince pod dřezem (tzv. sporáková 
přípojka). V tu chvíli svítí přímo na ovládacím panelu elektrické indukční desky červená 
kontrolka nad symbolem „klíč“. Deska je takto uzamčena proti jakémukoliv ovládání (např. 
nechtěný zásah dětí, apod.). 
Lehkým dotykem a přidržením symbolu „klíč“ se po chvíli indukční deska uvede do činnosti 
(pípnutí, zhasnutí kontrolky). Pokud nebudete dělat další kroky, opět se po chvíli zapne „klíč“. 
Je-li „klíč“ vypnut, podobně lehkým přidržením symbolu „vypínač (svislá čárka uprostřed 
kruhu)“ uvedete desku do chodu. Rozsvítí se dvě „O“ jako ukazatel pravé (horní) a levé 
(spodní) plotýnky. Pokud nebudete v nastavování pokračovat, po cca 30 vteřinách se opět 
samy vypnou a deska se bude muset znovu zapnout stisknutím „vypínače“. 
 

2. Vaření 
Vpravo (horní plotýnka) nebo vlevo (spodní plotýnka) jsou tlačítka se symboly „ + - „. Tyto 
symboly použijte pro nastavení výkonu varné desky v rozmezí 1 – 9. Je-li již na plotýnce 
odpovídající nádoba, nastavená číslice svítí a plotýnka je v provozu. Pokud není nádoba na 
plotýnce, nebo je použita nesprávná nádoba, číslice bliká a plotýnka není v provozu = 
nevaříte. Tento způsob vaření není časově omezen, vaření ukončíte sejmutím hrnce, nebo 
současným stisknutím obou tlačítek „+“ a „-„. 
Výkon varné desky (plotýnky) je možné v průběhu vaření regulovat tlačítky „+“ nebo „-„. 
Překročí-li po ukončení vaření teplota plotýnky 60 stupňů Celsia, rozsvítí se na displeji 
písmeno „H“, po zchladnutí samo zhasne. Jedná se pouze o indikaci zvýšené teploty plotýnky. 
Pro vaření je nutné používat POUZE nádobí s feromagnetickým dnem, které jediné na 
indukční desce funguje. Všechno nádobí, které máte u nás k dispozici tuto podmínku splňuje. 
 

3. Vaření s časovačem 
Vařit můžete také pouze po dobu, kterou si sami předem určíte (např. 10 minut). 

 Zapněte plotýnku tlačítkem se symbolem „vypínač“. 

 Stiskněte „+“ na ovládači času – uprostřed mírně nahoře v ovládacím panelu. V tu chvíli 
se u obou plotýnek rozsvítí symbol „t“. 

 Stiskněte  symbol „+“ na plotýnce, kterou chcete používat. Objeví se symboly „0“ – „00“ – 
„0“ na všech ukazatelích. 

 Na ovladači času nastavte tlačítkem „+“ požadovaný čas (např. 10 = 10 minut, plotýnka 
bude v provozu 10 minut, pak se sama vypne). 

  Na ovladači plotýnky, kterou chcete použít stiskněte tlačítko „+“ v rozsahu 1 – 9 podle 
požadovaného výkonu plotýnky. Vaření je zahájeno. 

 Ukazatel času se postupně odečítá = vidíte aktuální čas do ukončení vaření. 

 Po uplynutí Vámi zvoleného času se plotýnka sama vypne. V tu chvíli bliká signál „00“ na 
ukazateli času a zároveň zní zvukový signál. Obojí můžete vypnout společným stlačením 
tlačítek „+“ a „-„  

 Na závěr vaření celou desku vypněte tlačítkem se symbolem „vypínač“, případně zajistěte 
tlačítkem „klíč“. 
 

 
 
Přejeme Vám příjemný pobyt a dobrou chuť 
Jana a Dalibor Bednářovi, tel.: +420 602 531 763 


