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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při 
používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 
8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem 
a rozumí případným nebezpečím.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění 
a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho 
výměnu svěřte odbornému servisnímu 
středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace. Spotřebič s poškozeným přívodním 
kabelem je zakázáno používat.

UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH.
TEPLOTA PŘÍSTUPNÝCH POVRCHŮ 
MŮŽE BÝT VYŠŠÍ, JE-LI SPOTŘEBIČ 
V ČINNOSTI.
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VÝSTRAHA:
JE-LI TENTO POVRCH POPRASKÁN, 
VYPNĚTE SPOTŘEBIČ, ABY SE 
ZABRÁNILO MOŽNOSTI ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORNĚNÍ:
TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN 
PRO ČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM 
VNĚJŠÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE 
NEBO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

• Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce 
a pokličky by se neměly pokládat na varnou 
desku, protože se mohou ohřát.

• Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah 
spotřebiče a jeho přívodu.

VAROVÁNÍ:
JE ZAKÁZÁNO ZAPÍNAT SPOTŘEBIČ 
S NÁDOBÍM NA PLOTÝNCE BEZ 
VLOŽENÝCH POTRAVIN. ZAHŘÁTÁ 
PLOTÝNKA JE HORKÁ I PO 
DOKONČENÍ PŘÍPRAVY. PROSÍM 
NEDOTÝKEJTE SE ZAHŘÁTÉ 
PLOTÝNKY RUKAMA.
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• Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro 
osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
- kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
- rekreační objekty, chaty, chalupy;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
- podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.

• Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
• Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální 

napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej 
chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte 
prodlužovací kabel. Před použitím plně rozviňte přívodní kabel.

• Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném 
povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.

• Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 
nebo do jejich blízkosti.

• Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, 
papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů 
nebo materiálů citlivých na teplo.

• Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem 
a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná 
vzdálenost od povrchu hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo 
spotřebiče minimálně 10 cm.

• Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad 
ním nebyla skříňka nebo převislá police.

• Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
• Do blízkosti spotřebiče nepokládejte kreditní karty, hodinky nebo rozhlasové přijímače, 

aby nedošlo k jejich poškození magnetickým polem, které vzniká při provozu indukčního 
vařiče.

VÝSTRAHA:
Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento spotřebič až po 
odborné konzultaci se svým ošetřujícím lékařem.

• Spotřebič nezakrývejte ani neblokujte jeho ventilační otvory. Nevkládejte žádné předměty 
do ventilačních otvorů.

• Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu 
pravidelně kontrolujte stav potravin.

• Používejte pouze hrnce nebo pánve na vaření vhodné pro indukci.
• Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev je správně umístěna na plotýnce.
• Rukojeti nádobí musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít 

k převržení nádobí.
• Nedotýkejte se plotýnky spotřebiče ostrými předměty.
• Kapaliny nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. 

v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
• Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý 

na vysokou teplotu se může vznítit.
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• Při manipulaci s horkým nádobím, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.

• Při manipulaci s horkým nádobím používejte kuchyňské chňapky.
• Na spotřebič neohřívejte kovové předměty.
• Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen 

k síťové zásuvce.
• Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové 

teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
• Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič tlačítkem ON/STANDBY a přívodní kabel 

spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto proveďte i vždy, pokud necháváte spotřebič 
bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo 
uskladněním.

• Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za 
přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.

• Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela 
vychladnout. Nikdy nepřemisťujte spotřebič během provozu, nebo když je na něm 
umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.

• Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí 
kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

• Na přívodní kabel ani na spotřebič nepokládejte těžké předměty.
• Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění 

a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené 
v tomto návodu k obsluze.

• Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl 
ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
• Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné 

zásuvce.
• Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se 

horkých ploch nebo se zamotat. 
• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického 

obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací 
kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

• Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej 
venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít 
ke zranění. 

• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu 
středisku Catler. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte 
spotřebič sami ani jej nijak neupravujte.

• Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečností spínače ve vaší 
zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby 
proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) 
byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obraťte se na 
svého elektrikáře pro další odbornou radu.
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SEZNAMTE SE SE SVOU INDUČKNÍ PLOTÝNKOU IH 4010

1

2

3

4

5

1. Otvory pro přívod vzduchu
2. Ventilační otvory
3. Keramická plotýnka
4. Indikátor varné zóny
5. Ovládací panel
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1

3 2 3 5 4 5

6 7 8 9 10

1. Provozní režimy – stisknutím tlačítka vyberte požadovaný provozní režim.
2. Displej teploty – zobrazuje nastavenou teplotu.
3. Tlačítka -/+ pro nastavení teploty
4. Displej výkonu – zobrazuje nastavený výkon a v režimu časovače i nastavenou dobu 

přípravy.
5. Tlačítka +/- pro nastavení výkonu
6. Tlačítko POWER – slouží k zapnutí funkce výkonu.
7. Tlačítko TIMER – slouží k zapnutí funkce časovače.
8. Tlačítko BOOST – slouží k zapnutí funkce maximální výkonu.
9. Tlačítko LOCK – slouží k zapnutí / vypnutí funkce dětského zámku.
10. Tlačítko ON/STANDBY – slouží k zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu.
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POUŽITÍ VAŠÍ INDUKČNÍ PLOTÝNKY IH 4010

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím odstraňte ze 
spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/
etikety.

DOTYKOVÁ TLAČÍTKA
Všechna tlačítka na ovládacím panelu jsou 
dotyková, a proto k jejich stisknutí není 
nutné vyvíjet velký tlak. Doporučujeme 
používat bříška prstů ke stisknutí tlačítek, 
nikoliv špičky prstů.
Každé stisknutí je doprovázeno pípnutím, 
které potvrzuje úspěšné stisknutí tlačítka.
Vždy se ujistěte, že jsou dotyková tlačítka 
na ovládacím panelu čistá a suchá. Ujistěte 
se také, že máte suché ruce, neboť i tenký 
povlak vody nebo nečistot na prstech může 
znemožnit stisknutí tlačítka.

 

POUŽITÍ PLOTÝNKY
Postavte plotýnku na čistý, rovný a suchý 
povrch. Zajistěte, aby okolo plotýnky byl 
dostatečný volný prostor, aby mohl vzduch 
okolo ní správně cirkulovat. Ujistěte se, 
že nejsou otvory pro přívod vzduchu ani 
ventilační otvory blokovány.
Na střed plotýnky postavte nádobí vhodné 
k použití na indukční plotýnce.
Vložte zástrčku přívodního kabelu do 
řádně uzemněné síťové zásuvky. Zazní 
zvukové upozornění a na displeji teploty 
se zobrazí „L“, což znamená, že je spotřebič 
v pohotovostním režimu a teplota plotýnky 
je nízká.

POZNÁMKA
Doporučujeme vždy nejdříve položit 
nádobí na střed plotýnky a poté 
zapojit zástrčku do síťové zásuvky.

VAROVÁNÍ!
Nikdy nezapínejte 
spotřebič 
s nádobím na 
plotýnce, ve kterém 
nejsou vloženy 
potraviny.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PLOTÝNKY
K zapnutí plotýnky stiskněte tlačítko ON/
STANDBY. Vyberte dále provozní režim 
nebo nastavte výkon plotýnky, abyste mohli 
připravit nebo ohřát potraviny.
Pokud nestisknete žádné tlačítko do jedné 
minuty, plotýnka se automaticky přepne do 
pohotovostního režimu.
Pokud použijete nádobí, které není vhodné 
k použití na indukční plotýnce, tato se 
nespustí a zazní zvukové upozornění. 
Po jedné minutě nečinnosti se plotýnka 
automaticky přepne do pohotovostního 
režimu.
Pokud během přípravy potravin sejmete 
nádobí z plotýnky, zazní zvukové upozornění. 
Po jedné minutě nečinnosti se plotýnka 
automaticky přepne do pohotovostního 
režimu.
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POZNÁMKA
Během použití se spustí větrák, který 
se nachází uvnitř plotýnky. Jedná se 
o normální jev. Větrák pomáhá správné 
cirkulaci vzduchu a rychlejšímu 
odvodu horkého vzduchu z vnitřního 
prostoru plotýnky. Tím nedochází 
k přehřívání vnitřních komponent 
plotýnky, což by v opačném případě 
mohlo vést k jejímu poškození.

Jakmile byla příprava potravin dokončena 
a nebudete plotýnku již používat, stiskněte 
tlačítko ON/STANDBY, abyste ji přepnuli do 
pohotovostního režimu. Na displeji teploty 
se zobrazí buď „L“ (teplota plotýnky je nízká 
a je bezpečné se jí dotýkat), nebo „H“ (teplota 
plotýnky je vysoká a je nebezpečné se jí 
dotýkat).

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se 
plotýnky, pokud se 
na displeji teploty 
zobrazuje „H“. 
Hrozí riziko vzniku 
popálenin. 

VAROVÁNÍ!
Na plotýnku 
nepokládejte žádné 
předměty, které 
by se mohly vznítit 
(např. utěrka) nebo 
citlivé na teplo 
(např. plastová 
dóza).

S odpojením zástrčky přívodního kabelu 
od síťové zásuvky vyčkejte, až se na displeji 
teploty zobrazí „L“ a větrák plotýnky se zcela 
zastaví. Poté můžete zástrčku přívodního 
kabelu opatrně odpojit od síťové zásuvky.

POZNÁMKA
Větrák může být v provozu i po 
přepnutí plotýnky do pohotovostního 
režimu. Jedná se o normální jev.
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VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
Stisknutím tlačítka požadovaného provozního režimu vyberete daný režim a na displeji 
teploty se zobrazí přednastavená teplota. Teplotu můžete upravit tlačítky -/+, které se nachází 
po stranách displeje teploty. Výkon plotýnky je nastaven automaticky a není možné jej měnit.

Tlačítko Yogurt Sousvide Steam Confit Fry Deep Fry
Teplota 42 °C 63 °C 100 °C 140 °C 185 °C 220 °C

NASTAVENÍ VÝKONU PLOTÝNKY
Stiskněte tlačítko POWER a na displeji výkonu se zobrazí výchozí výkon „10“. Pomocí tlačítek 
-/+, které se nachází po stranách displeje výkonu, zvolte požadovaný výkon plotýnky.

Výkon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

FUNKCE BOOST
Funkce BOOST umožňuje rychlou a efektivní 
přípravu potravin. Stiskněte tlačítko BOOST 
a plotýnka se automaticky přepne na 
maximální výkon. Opětovným stisknutím 
tlačítka BOOST se přepne na poslední 
nastavený výkon.

ČASOVAČ
Funkce časovače umožňuje nastavit dobu 
přípravy, po jejímž uplynutí se příprava 
automaticky ukončí a plotýnka se přepne do 
pohotovostního režimu.
Funkci je možné zvolit jak pro všechny 
provozní režimy, tak i pro nastavený výkon. 
Pokud nastavíte časovač u libovolného 
provozního režimu, bude se na displeji 
výkonu zobrazovat odpočítávaný čas. 
Pokud nastavíte časovač u libovolného 
výkonu, bude se na displeji výkonu střídavě 
zobrazovat nastavený výkon a odpočítávaný 
čas.
Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji výkonu 
se zobrazí „0:01“. Pomocí tlačítek -/+, které 
se nachází po stranách displeje výkonu, 
nastavte požadovanou dobu přípravy. Dobu 
přípravy můžete nastavit od 0:01 do 9:00. 
Stisknutím a podržením tlačítka -/+ zrychlíte 

nastavení v 10minutových krocích.
Jakmile je doba přípravy nastavena, čas 
na displeji se krátce rozbliká, a jakmile 
se přestane blikat, spustí se automatické 
odpočítávání.
Po uplynutí nastavené doby se příprava 
zastaví, plotýnka se automaticky přepne do 
pohotovostního režimu a na displeji teploty 
se zobrazí „H“ nebo „L“.

DĚTSKÝ ZÁMEK
Funkce dětského zámku slouží k uzamčení 
ovládacího panelu, aby nebylo možné 
náhodně vámi provedené nastavení změnit.
K zapnutí funkce dětského zámku stiskněte 
tlačítko LOCK. Světelná kontrolka dětského 
zámku se rozsvítí a pouze tlačítko ON/
STANDBY zůstane aktivní.
Ke zrušení funkce dětského zámku stiskněte 
a podržte tlačítko LOCK. Světelná kontrolka 
dětského zámku zhasne.
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NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽITÍ NA 
INDUKČNÍ PLOTÝNCE
Nádobí, které je vhodné pro použití na 
indukční plotýnce, musí být vybaveno 
speciálním feromagnetickým dnem. Abyste 
zjistili, zdali je vaše nádobí vhodné pro 
použití, přiložte ke dnu nádobí magnet. 
Pokud magnet ke dnu přilne, je nádobí 
vhodné (např. nerezové, železné, smaltované 
nerezové nebo smaltované nádobí). 
V opačném případě není nádobí vhodné 
k použití (např. skleněné, keramické, 
hliníkové nebo měděné nádobí apod.).
Ujistěte se, že nádobí má rovné dno. Abyste 
jej mohli používat na indukční plotýnce 
Catler IH 4010 je důležité, aby průměr dna byl 
mezi 15 cm až 20 cm.
Po prvním použití můžete zaznamenat 
drobné bílé skvrny na spodní straně nádobí. 
Jedná se o normální jev. Takové skvrny 
odstraníte tak, že zahřejete menší množství 
octa na 60 °C–80 °C a skvrny zahřátým octem 
vyčistíte.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve 
odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové 
zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.
Ujistěte se, že se na displeji teploty zobrazil 
symbol „L“ a větrák se zcela zastavil před 
odpojením zástrčky přívodního kabelu od 
síťové zásuvky.

VAROVÁNÍ!
SPOTŘEBIČ, JEHO 
PŘÍVODNÍ KABEL 
ANI ZÁSTRČKU 
PŘÍVODNÍHO 
KABELU 
NEOMÝVEJTE POD 
TEKOUCÍ VODOU 
A NEPONOŘUJTE 
DO VODY ANI JINÉ 
TEKUTINY.

UPOZORNĚNÍ:
K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
chemikálie, ředidla, rozpouštědla, 
benzín ani jiné podobné látky. 
V žádné případě nečistěte spotřebič 
pomocí parního přístroje.

Otřete plotýnku měkkou houbičkou mírně 
navlhčenou v teplé vodě. Otřete následně 
suchou utěrkou.
V případě připálených potravin nebo 
podobných nečistot můžete použít speciální 
čisticí přípravek vhodný na keramické 
indukční povrchy. Vždy nanášejte čisticí 
přípravek na houbičku, nikoliv na povrch 
plotýnky. Otřete čistou měkkou houbičkou 
a následně osušte utěrkou.

Pravidelně čistěte i otvory pro přívod 
vzduchu a ventilační otvory. Tyto otřete 
měkkou, suchou utěrkou. Můžete případně 
prach a nečistoty z otvorů odstranit pomocí 
měkkého kartáčku nebo ručního vysavače 
s kartáčovým nástavcem při nízkém výkonu.

ULOŽENÍ
Před uložením se ujistěte, že je spotřebič 
čistý, suchý a zcela vychladlý. Uložte jej na 
dobře větrané suché místo mimo dosah dětí 
a zvířat.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
V této kapitole naleznete nejběžnější problémy, se kterými se můžete setkat během 
používání spotřebiče. Pokud váš problém není zde uveden, nebo je uveden a přetrvává, 
přestaňte spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky 
a obraťte se na autorizované servisní středisko.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOPRAVUJTE ANI NEROZEBÍREJTE SPOTŘEBIČ SAMI. NEOBSAHUJE 
ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT.

Závada Příčina Řešení
Po zapojení zástrčky 
přívodního kabelu do síťové 
zásuvky a stisknutí tlačítka 
ON/STANDBY se žádný 
displej nerozsvítil.

Zástrčka přívodního kabelu 
není správně zapojena 
v síťové zásuvce.

Zasuňte zástrčku přívodního 
kabelu řádně do síťové 
zásuvky.

Síťová zásuvka není napájena 
/ pojistka je poškozená 
(vypadlá).

Zapojte plotýnku do jiné 
síťové zásuvky / zkontrolujte 
domovní pojistky.

Po stisknutí tlačítko ON/
STANDBY displeje svítí, ale 
plotýnka nehřeje.

Použili jste nevhodné nádobí. Ujistěte se, že použité nádobí 
je vhodné na indukční 
plotýnku – více v části 
„Nádobí vhodné pro použití 
na indukční plotýnce“.

Plotýnka přestala během 
přípravy hřát.

Teplota oleje při smažení je 
příliš vysoká.

Snižte teplotu při smažení.

Okolní teplota je příliš vysoká. Otevřete okno, případně 
zapněte klimatizaci, abyste 
snížili teplotu v místnosti.

Otvory pro přívod vzduchu 
nebo ventilační otvory jsou 
blokovány.

Odstraňte cizí předměty, 
které blokují otvory.

Nastavená doba přípravy 
uplynula.

Nastavte znovu dobu 
přípravy, výkon nebo vyberte 
požadovaný provozní režim.

Aktivovala se bezpečnostní 
pojistka.

Jedná se o normální jev. 
Bezpečnostní pojistka chrání 
plotýnku před přehřátím 
a následným poškozením. 
Odpojte zástrčku přívodního 
kabelu od síťové zásuvky 
a vyčkejte několik minut, až 
plotýnka zchladne.
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Závada Příčina Řešení
Na displeji se zobrazil 
chybový kód E3 nebo E6.

Vyčkejte chvilku a stiskněte tlačítko ON/STANDBY, jakmile 
teplota plotýnky klesne. Poté budete moct plotýnku znovu 
používat.

Na displeji se zobrazil 
chybový kód E7 nebo E8.

Vypněte plotýnky a odpojte zástrčku přívodního kabelu 
od síťová zásuvky. Vyčkejte chvíli, až se napětí ustálí. Poté 
budete moct plotýnku znovu používat.

Na displeji se zobrazí 
chybový kód E1, E2, E4, E5, Eb 
nebo U1.

Přestaňte plotýnku používat. Odpojte zástrčku přívodního 
kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizované 
servisní středisko značky Catler.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově 
a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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INDUCTION HOB

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly differ from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na  
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt  
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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