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Ceramiczna płyta kuchenna z panelem
sterującym
Szanowni Państwo!

Ceramiczna płyta kuchenna z panelem
sterującym przeznaczona jest do użytkowania w
gospodarstwie domowym.

Do opakowania produktów używamy materiały,
przyjazne dla środowiska, które można bez
dodatkowej szkodliwości recyklować, deponować
oraz zniszczyć.
Materiały te są odpowiednio oznaczone na
opakowaniu.

Gdy wyrobu już nie będziecie używać, prosimy
zadbać, by nie został ciężarem dla środowiska.
Radzimy go oddać kolekcjonerom "zużytych"
artykułów gospodarki domowej.

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla
użytkownika. Zawiera opis urządzenia i sposób
jego użytkowania. Instrukcja odnosi się do
różnych typów urządzeń dlatego też może
zawierać opisy funkcji, których urządzenie
państwa nie posiada.

Instrukcja przyłączenia
Przyłączenie urządzenia musi być wykonane
zgodnie z zasadami zawartymi w  załączonej
instrukcji oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami i standardami. Podłączenie płyty
kuchennej do sieci elektrycznej może dokonać
wyłącznie uprawniony fachowiec.

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa  zawierająca podstawowe
dane ceramicznej płyty kuchennej, umieszczona
jest na jej dolnej stronie.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowego
Urządzenie tego typu może być wbudowane do
mebla kuchennego tak, że z jednej strony może
być element meblowy wyższy od urządzenia, a z
drugiej strony element meblowy musi być tej
samej wysokości  co element, w którym jest
wbudowana ceramiczna płyta kuchenna.
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 Ważne ostrzeżenia
• Urządzenie może wbudować do mebla kuchennego

oraz podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie
fachowiec.

• Poszczególne części urządzenia podczas działania się
zagrzewają (okolice pól grzejnych). Radzimy  ostrzec
dzieci żeby się nie poruszały w okolicach urządzenia bo
przez nieuwage może dojść do poparzeń.

• Przegrzany tłuszcz się szybko zapala. Dlatego dania
przygotowywane na tłuszczu lub oleju (np. frytki) radzimy
przygotowywać uważnie  i pod stałą kontrolą.

• Pól grzejnych nie wolno zostawiać włączonych bez
naczyń.

• Urządzenia nie wolno używać do ogrzewania
pomieszczeń.

• Płyty ceramicznej nie radzimy używać jako płyty
roboczej. Z ostrymi narzędziami możemy zadrapać
powierzchnie płyty.
Przyrządzanie potraw w naczyniach aluminiowych oraz
plastykowych na gorących płytach kuchennych nie jest
dozwolone. Na ceramiczną płytę kuchenną nie wolno
kłaść przedmiotów z plastyku jak również folię
aluminiową.

• W przypadku gdy jest podłączone do sieci elektrycznej
jeszcze jakieś inne urządzenie, trzeba uwazać  aby się
kabel podłączeniowy nie dotykał gorących pól grzejnych.

• Pod urządzeniem nie wolno przechowywać
przedmiotów  wrażliwych na temperaturę, npr. środków
czyszczących, aerosoli,...

• Pękniętej lub uszkodzonej ceramicznej płyty kuchennej
nie wolno używać. W przypadku pojawienia się
jakiegokolwiek  widocznego pęknięcia trzeba
urządzenie od razu odłączyć od sieci elektrycznej.

• W przypadku jakichkolwiek zakłóceń należy urządzenie
od razu  odłączyć od prądu. Zawiadomić serwis.

• Urządzenia nie wolno czyścić przy pomocy
urządzeń czyszczących gorącą parą lub wysokim
ciśnieniem.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych.

Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów
na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

Podłączenie do sieci elektrycznej
• Podłączenia do sieci elektrycznej może dokonać

wyłącznie uprawniony fachowiec. Zabezpieczenie
instalacji elektrycznej musi odpowiadać
obowiązującym przepisom.

• Klamerki podłączeniowe dostępne są po odkręceniu
przykrywy gniazdka podłączeniowego.

• Przed podłączeniem należy skontrolować czy napięcie
znamionowe, napisane na tabliczce znamionowej
odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

• Tabliczka znamionowa ceramicznej płyty kuchennej z
panelem sterującym  jest przyklejona na spodniej
stronie urządzenia.

• Urządzenie przystosowane jest do prądu zmięnnego
AC 230 V.

• Instalacja elektryczna powinna posiadać prełącznik,
który płytę całkowicie odłącza od sieci elektrycznej i w
którym w pozycji otwartej rozstaw pomiędzy stykami
wynosi przynajmniej 3 mm.  Zalecane są bezpieczniki,
przełącznik FI, i t.p.

• Przyłącze musi być dobrane z uwzględnieniem
możliwości instalacji elektrycznej i bezpiecznika.

• Urządzenie tego typu może być wbudowane do mebla
kuchennego tak że z jednej strony może być element
meblowy wyższy od urządzenia, a z drugiej strony
element meblowy musi być tej samej wysokości co
element, w którym jest wbudowana ceramiczna płyta
kuchenna.

• Izolacja płyty i przewody po zamontowaniu w obudowę
meblową muszą być zabezpieczone przed kontaktem
z użytkownikami.

• Odległość pomiędzy ceramiczną płytą kuchenną i
okapem musi wynosić co najmniej tyle ile zaleca
producent okapu.

• Pod ceramiczną płytę kuchenną z panelem sterującym
z boku nie można wbudować szuflady.

Podstawowe przystosowanie
czujników do okolicy

Po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej
by zapewnić optymalne funkcjonowanie czujników,
automatycznie przeprowadza się podstawowe
przystosowanie. Na wszystkich wskaźnikach pojawi
się znak “ – “. Po pomyślnie przeprowadzonym
przystosowaniu, sygnał dźwiękowy zostaje włączony,
wszystkie wskaźniki wyłączą się,  po czym płyta
kuchenna nadaje się do sterowania.
Podczas procesu przystosowania na czujnikach nie
powinny znajdować się żadne przedmioty. Jeśli
zdarzy się, że czujniki nie będą  puste, proces
przystosowania będzie przerwany do momentu
usunięcia przedmiotów. W tym czasie sterowanie
płytą kuchenną jest niemożliwe.
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UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności montażowych i
naprawczych urządzenie należy wyłączyć z sieci
elektrycznej.
Uwzględniając napięcie sieciowe urządzenie
podłącza się według przedstawionego schematu.

Przewód uziemiający (PE) podłączyć na klamerkę
oznaczoną znakiem za uziemienie .
Kabel podłączeniowy musi przechodzić przez
odciążające urządzenie, które kabel zabezpiecza
przed wyciągnięciem.
Po podłączeniu należy włączyć wszystkie pola
grzejne na około 3 minuty, aby skontrolować ich
działanie.

Schemat podłączenia

UWAGA: niektórych klamrach podłączeniowych mostki łączące ustawione są pomiędzy kontaktami 4 i 5,
w niektórych zaś odłożone w do tego przystosowanym miejscu w klamrze. W takim przypadku śrubki
przyłącz są w  pozycji odkręconej i nie trzeba ich odkręcać. Podczas przykręcania  gdy  usłyszymy
delikatny “klik”, dopiero wtedy należy śrubę mocno dokręcić.

Do podłączenia można użyć:
− gumowe kable podłączeniowe typu H05 RR-F 4x1,5 z żółto-zielonym przewodem uziemiającym,
− kable podłączeniowe izolowane z PCV typu 05 VV-F 4x1,5 z żółto-zielonym przewodem uziemiającym oraz
− innych kabli tych samych jakości lub lepszych.

Wbudowanie ceramicznej płyty kuchennej
Uwagi

• Urządzenie może zostać zamontowane w elemencie
meblowym oraz podłączone do sieci elektrycznej
jedynie przez fachowca.

• Fornir czy też okleina elementu meblowego do
zabudowy powinny być wykonane z użyciem klejów
odpornych na wysokie temperatury (100°C), w innym
przypadku z powodu minejszej wytrzymałości na
temperaturę mogą zmienić kolor i kształt.

• Płyta kuchenna jest przystosowana do zabudowy w
blacie kuchennym nad elementem kuchennym o
szerokości 600 mm i więcej.

• Dolny (stojący) element kuchenny nie powinien
posiadać szuflady. Jeśli element kuchenny posiada
wbudowaną poziomą przegrodę, powinna ona być 60
mm oddalona od spodniej powierzchni blatu
kuchennego. Przestrzeń między przegrodą a płytą
kuchenną powinna być pusta i nie należy w tym
miejscu przechowywać żadnych przedmiotów.

• Wiszące nad płytą kuchenną elementy kuchenne
powinny być umieszczone na tyle wysoko, by nie
przeszkadzały w użytkowaniu urządzenia.

• Odległość między płytą kuchenną a okapem
kuchennym powinna wynosić co najmniej tyle, ile
przewiduje instrukcja montażu okapu kuchennego.
Najmniejsza odległość wynosi 650 mm.

• Najmniejsza odległość między brzegiem urządzenia a
sąsiednim wysokim elementem kuchennym wynosi 40
mm.

• Stosowanie listw wykończeniowych z litego drewna na
blacie kuchennym za płytą kuchenną jest dozwolone,
jeżeli minimalny odstęp pozostaje taki, jak to jest
oznaczone na rysunkach demonstrujących zabudowę.

• Najmniejsza odległość między płytą kuchenną do
zabudowy a tylną ścianą jest oznaczona na rysunkach
demonstrujących zabudowę płyty kuchennej.

• Płytę kuchenną do zabudowy można wmontować w
blaty kuchenne o grubości 30 do 50 mm.
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Rozmiary wycięcia na płytę kuchenną Procedura zabudowy

• Blat kuchenny musi być zamontowany całkowicie
równo.

• Wycięte powierzchnie należy odpowiednio
zabezpieczyć.

• Załączone elementy mocujące 4 (oraz 6 niektóre
modele) za pomocą załączonych śrub 4 (oraz 6
niektóre modele) należy przykręcić na przednią i tylną
ściankę płyty kuchennej w miejscu już do tego
przygotowanego otworu i wycięcia.

• Płytę kuchenną należy podłączyć do sieci elektrycznej
(patrz: instrukcja podłączenia do sieci elektrycznej).

• Płytę kuchenną należy wstawić w wycięty otwór.
• Płytę kuchenną należy mocno od góry przycisnąć do

blatu kuchennego.

Ceramiczna płyta kuchenna z panelem sterującym
Ceramiczna płyta kuchenna z panelem
sterującym posiada cztery pola grzejne i panel
sterujący. Powierzchnia płyty jest gładka, bez
krawędzi w których zwykle  zatrzymuje się brud.
Naczynia można bez większego wysiłku
przemieszczać po powierzchni płyty.
• Pola grzejne bardzo szybko osiągają wybraną

temperaturę, ale okolica pól grzejnych zostaje
zimna.

• Ceramiczna płyta kuchenna jest odporna na
szoki temperatury.

• Płyta ceramiczna jest odporna i na uderzenia.
Naczynia można postawić na płytę nawet
bardziej energicznie nie uszkadzając jej.

• Nie radzimy gotować dań w naczyniach
mniejszych od przekroju pól grzejnych,
ponieważ możemy uszkodzić  powierzchnię
płyty.

UWAGA!
• Nie używać pękniętej lub złamanej płyty.

Upadek przedmiotu ostrą krawędzią na płytę
może spowodować uszkodzenie płyty, które
może okazać się dopiero po pewnym czasie. W
przypadku pojawienia się jakiegokolwiek
pęknięcia należy płytę od razu  wyłączyć z sieci
elektrycznej.

• W przypadku rozsypania cukru lub rozlania
mocno słodzonej potrawy po gorącym polu
grzejnym należy płytę od razu wytrzeć lub
cukier usunąć za pomocą  strugaczki nawet,
gdy pole grzejne jest jeszcze gorące. W ten
sposób można uniknąć większych uszkodzeń.

• Nie wolno czyścić powierzchni płyty za pomocą
środków czyszczączch, gdy pola grzejne są
jeszcze gorące. Takie czyszczenie może
spowodować uszkodzenie powierzchni płyty.
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Naczynia
Należy używać jakościowo dobrych naczyń z
równym i stabilnym dnem.
• Podczas gotowania naczynie powinno się

znajdować na środku pola grzejnego.
• Gotując w żaroodpornym lub porcelanowym

naczyniu należy przestrzegać wskazówek
producenta naczyń.

• Używając do gotowania  szybkowaru należy go
kontrolować, dopóki nie osiągniemy w nim
należytego ciśnienia.
Pole grzejne nastawić na najwyższy stopień
gotowania, po osiagnięciu należytego ciśnienia
w szybkowarze w odpowiednim czasie
zmniejszyć stopień gotowania według wskazań
producenta szybkowaru.

• Jeśli używamy do gotowania na płycie
witroceramicznej naczyń posiadających dno
odbijające ciepło (jasne metalizowane
powierzchnie) lub naczyń o grubym dnie, czas
potrzebny do zagotowania  może przedłużyć się
o kilka minut (do 10 minut). Do zagotowania
większej ilości płynu zalecamy używania naczyń
posiadających równe ciemne dno.

Pola grzejne mogą ulec uszkodzeniu :
• Gdy pole grzejne jest włączone bez naczynia

lub na nim znajduje się puste naczynie.
• Gdy stosuje się niewłaściwe naczynia na

przykład: naczynia z nierównym, falistym dnem
lub naczynia ze zbyt małą średnicą  ( np.
czajnik).

• Nie należy używać glinianych naczyń, gdyż te
na powierzchni płyty pozostawiają rysy.

• Przed postawieniem naczynia na pole grzejne
należy osuszyć jego dno. Sucha powierzchnia
dna naczynia zapewnia dobre przewodzenie
ciepła  oraz nie powoduje uszkodzeń płyty.

Oszczędność energii
• Dno naczynia powinno być lekko wklęsłe.  W

ten sposób zapewnione jest dobre
przewodzenie ciepła z pola grzejnego.

• Średnice naczyń powinny być takie same jak
średnice pól grzejnych. Jeśli naczynie jest zbyt
małe dochodzi do strat ciepła,  a pole grzejne
może ulec uszkodzeniu.

• Zawsze należy używać pokrywek, jeśli na to
pozwala przygotowywana potrawa.

• Wielkość naczynia powinna być dostosowana
do ilości przygotowywanej potrawy. Gotowanie
małej ilości potrawy w dużym naczyniu oznacza
stratę energii.

• Potrawy,  wymagające długiego gotowania,
należy gotować w szybkowarach.

• Warzywa, ziemniaki  itp. powinno się gotować
w mniejszych ilościach wody. W ten sposób
ugotują się szybciej. Wskazane jest również by
garnek był przykryty. Po zagotowaniu wody,
pokrętło pola grzejnego należy odpowiednio
ustawić na pozycje, zapewniającą powolne
gotowanie się.

• Pole grzejne należy wyłączyć  5-10 minut przed
zakończeniem gotowania lub pieczenia.
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Obsługa płyty kuchennej
Panel sterujący

Przycisk elektroniczny włączający dodatkową
strefę grzejną

Lampka kontrolna (LED) drugiej strefy grzejnej
(pole grzejne 4)

Lampki kontrolne (LED) drugiej i trzeciej strefy
grzejnej (pole grzejne 2), (tylko w niektórych
modelach)

Wskaźnik stopnia mocy pola grzejnego (0…9),
sygnalizacja pozostałego ciepła ''H'' oraz
sygnalizacja uruchomienia automatycznego
gotowania ''•''

Przycisk elektroniczny włącznika
czasowego (timer)

Wskaźnik czasu

Sygnalizacja czasowej
regulacji działania pola
grzejnego

Pole grzejne                                                            1                    2                  3                    4

(-) przycisk elektroniczny

(+) przycisk elektroniczny

Sygnalizacja włączenia blokady

Przycisk elektroniczny włączenia/
wyłączenia blokady

Przycisk elektroniczny włączenia/wyłączenia
głównego wyłącznika

Na rysunkach przyciski elektroniczne
oznaczone są zaciemnieniem, natomiast
wskaźniki czarnym kolorem.
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Sterowanie
Po podłączeniu do sieci elektrycznej (również po
przerwie w dostawie prądu) urządzenie
samoczynnie wykona proces przystosowawczy do
warunków otoczenia, aby zagwarantować
optymalne warunki działania elektronicznych
przycisków i umożliwić sterowanie.

Po pomyślnym wykonaniu procesu
przystosowawczego na wskaźnikach na kilka
sekund pojawi się symbol ''-'', który po chwili zniknie.
Włączy się sygnał dźwiękowy potwierdzający
gotowość do użytkowania.

W czasie trwania procesu przystosowawczego pola
elektronicznych przycisków nie należy niczym
przykrywać. W innym przypadku proces ten zostanie
przerwany i zasygnalizowany zostanie błąd.
Urządzeniem nie będzie można sterować.

Witroceramiczna płyta kuchenna jest wyposażona w
elektroniczne przyciski włączające lub wyłączające
daną funkcję poprzez dotknięcie palcem
oznaczonego miejsca. Każde włączenie przycisku
jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.

Należy zwrócić uwagę, aby zawsze na chwilę (około
1 sekundy) dotknąć tylko jednego przycisku
elektronicznego. Jeśli jednocześnie dotknie się kilku
przycisków, polecenie nie zostanie przyjęte. Dłuższe
przyciskanie elektronicznych przycisków uruchomi
funkcję korygowania błędu i urządzenie się wyłączy.

Na pole przycisków elektronicznych nie należy
stawiać żadnych przedmiotów (sygnalizacja błędu)
czy naczyń, gdyż gorące naczynia mogłyby
uszkodzić przyciski. Należy zadbać, by powierzchnia
elektronicznych przycisków była zawsze czysta.

Włączenie płyty kuchennej
W momencie, gdy płyta kuchenna nie jest w
użyciu, wszystkie pola grzejne są wyłączone i
wskaźniki się nie świecą. Płyta kuchenna włączy
się po dotknięciu przycisku głównego wyłącznika i
na wszystkich wskaźnikach na 10 sekund
wyświetli się ''0''. Wtedy za pomocą przycisków
(+) lub (-) będzie można ustawić wybraną moc
grzejną (patrz: Nastawienie stopnia mocy
grzejnej) każdego z pól grzejnych.

Jeżeli w ciągu tych 10 sekund nie zostanie
włączone żadne pole grzejne, płyta kuchenna się
wyłączy. Włączy się krótki ostrzegawczy sygnał
dźwiękowy.

Włączenie pola grzejnego
Po włączeniu płyty kuchennej za pomocą
przycisku głównego wyłącznika należy w ciągu
następnych 10 sekund, dopóki świecą się
wskaźniki, poprzez aktywację przycisków (-) lub
(+) włączyć wybrane pole grzejne i ustawić
stopień mocy grzejnej. Jeśli w ciągu 10 sekund
nie wybierze się stopnia mocy, wskaźnik ''0''
zgaśnie i pole grzejne się wyłączy.



Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia10

Nastawienie stopnia mocy grzejnej
Dopóki świecą się wskaźniki, należy za pomocą
przycisków (-) lub (+) ustawić stopień mocy
grzejnej (1…9) i w razie potrzeby go zmieniać.
Dotykając przycisku (+) moc grzejna stopniowo
wzrośnie do ''9'', a przyciskając przycisk (-) moc
grzejna zmaleje do ''0'' (pole grzejne się wyłączy).
Jeżeli ustawianie zacznie się za pomocą
przycisku (-), stopień mocy od razu nastawi się na
''4'', natomiast jeśli zacznie się za pomocą
przycisku (+), stopień mocy nastawi się na ''9?'',
przy czym uruchomi się automatyczne gotowanie
(patrz: rozdział  o automatycznym gotowaniu).
Gdy jedno z pól grzejnych jest w użyciu, na
pozostałych wskaźnikach symbol ''0'' zgaśnie.
Aby włączyć kolejne pole grzejne, należy dotknąć
przycisków ''+'' lub ''-''. Najpierw wyświetli się
symbol ''0'', a po ponownym dotknięciu będzie
można wybrać dowolny stopień mocy grzejnej za
pomocą jednego z odpowiednich przycisków
elektronicznych.

Automatyczne gotowanie
Po uruchomieniu tej funkcji pole grzejne, w
zależności od wybranego stopnia mocy, będzie
określony czas działało na najwyższej mocy, a po
upływie tego czasu gotowanie będzie
kontynuowane na wybranym uprzednio stopniu
mocy (patrz: tabela). Automatyczne gotowanie
można włączyć na każdym polu grzejnym, na
wszystkich stopniach mocy oprócz ''9''.

Automatyczne gotowanie można uruchomić, gdy
płyta kuchenna jest włączona poprzez dotknięcie
przycisku ''+'', przy czym, oprócz wyświetlonego
na wskaźniku stopnia mocy ''9'' wyświetli się
jeszcze kropka (?). Następnie, w ciągu 10
sekund należy za pomocą przycisku (-) wybrać
stopień mocy grzejnej do kontynuowania
gotowania. Kropka pozostanie widoczna przez
cały czas działania tej funkcji. Za pomocą
przycisków (+) i (-) można w którymkolwiek
momencie zmienić stopień mocy dalszego
gotowania. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wybierze
się innego stopnia mocy do kontynuacji
gotowania, automatyczne gotowanie się wyłączy.
Symbol kropki zgaśnie.

Po upływie określonego czasu, jak to zostało
pokazane w tabeli, funkcja się wyłączy i kropka
zgaśnie.
Automatyczne gotowanie można wyłączyć w
dowolnym momencie za pomocą przycisku (-),
ustawiając stopień mocy grzejnej na ''0''.

Stopień mocy do
kontynuacji
gotowania

Czas gotowania
na najwyższej mocy w

sekundach
1 82
2 164
3 246
4 328
5 410
6 82
7 164
8 164
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Włączenie dodatkowych stref grzejnych
(pole grzejne 2 i 4)
Przy włączonym polu grzejnym (2 i 4) dotykając
odpowiedniego elektronicznego przycisku można
włączyć dodatkową strefę grzejną (patrz: rysunek
panelu sterującego). Kiedy lampka kontrolna (LED)
nad wskaźnikiem pokaże włączoną dodatkową strefę
grzejną, wtedy można będzie wybrać dowolny
stopień mocy grzejnej dla obu stref grzejnych
jednocześnie. Dodatkową strefę grzejną można
wyłączyć ponownie dotykając przycisku albo
zmniejszając stopień mocy grzejnej na ''0'' bądź też
wyłączając pole grzejne przez równoczesne użycie
przycisków (+) i (-), ewentualnie również wyłączając
urządzenie za pomocą głównego wyłącznika.

Włączenie drugiej strefy grzejnej
Pole grzejne (4), prawe z tyłu, posiada dodatkową strefę
grzejną, którą włącza się za pomocą odpowiedniego
przycisku uruchomiającego dodatkową strefę.
Włączenie dodatkowej strefy grzejnej jest sygnalizowane
przez lampkę kontrolną nad wskaźnikiem.

Włączenie trzeciej strefy grzejnej
(tylko w niektórych modelach)
Pole grzejne (2), lewe z przodu, ma dwie dodatkowe
strefy grzejne. Drugą strefę należy włączyć za pomocą
odpowiedniego przycisku (lewy u góry). Zaświeci się
lampka kontrolna nad wskaźnikiem (LED). Aby włączyć
trzecią strefę grzejną należy ponownie dotknąć
przycisku i zaświeci się dodatkowo jeszcze jedna
lampka kontrolna (LED). Obie dodatkowe strefy grzejne
należy wyłączyć poprzez ponowne przyciśnięcie
elektronicznego przycisku. Strefy grzejne wyłączą się
również wtedy, gdy wyłączone zostanie pole grzejne lub
cała płyta kuchenna.

Funkcja blokady
Funkcja ta służy do zabezpieczenia płyty kuchennej
przed przypadkowym włączeniem lub przestawieniem
stopnia mocy przez małe dzieci lub zwierzęta domowe
itd. Blokadę włącza się, przyciskając około 3 sekundy na
odpowiedni przycisk, przy czym na kilka sekund zapali
się lampka kontrolna (LED) nad przyciskiem. Blokadę
można uruchomić zarówno wtedy, gdy płyta kuchenna
jest włączona jak i wyłączona. Blokada uniemożliwia
włączenie się wszystkich przycisków elektronicznych
oprócz przycisku głównego wyłącznika i przycisku
blokady. Jeżeli płyta kuchenna została zablokowana,
wtedy można jedynie wyłączyć wszystkie pola grzejne
za pomocą przycisku głównego wyłącznika, przy czym
blokada będzie nadal działała. Jeżeli w czasie trwania
blokady zamierza się uruchomić jeden z przycisków, na
kilka sekund ponownie zaświeci się lampka kontrolna
blokady. Jeżeli którekolwiek z pól grzejnych jest
sterowane za pomocą zegara, ustawiony czas podczas
trwania blokady będzie się odliczał nadal, a po upływie
tego czasu pole grzejne się wyłączy i włączy się
trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Blokadę można wyłączyć w każdej chwili za pomocą
elektronicznego przycisku, co zostanie potwierdzone
krótkim sygnałem dźwiękowym. Lampka kontrolna
(LED) nad przyciskiem zgaśnie.
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Wyłączenie pola grzejnego
Jedno pole grzejne można wyłączyć za pomocą
przycisku (-), dopóki nie osiągnie się stopnia
mocy ''0'' lub od razu przyciskając jednocześnie
na odpowiednie przyciski elektroniczne (+) i (-).
Pole grzejne wyłączy się również po upływie
czasu nastawionego na włączniku czasu. Na
wskaźniku na kilka sekund wyświetli się ''0'', a
następnie pole grzejne wyłączy się, na wskaźniku
wyświetli się natomiast ilość pozostałego ciepła
''H''.

Wskaźniki pozostałego ciepła
Zaraz po wyłączeniu gorącego pola grzejnego lub
całej płyty kuchennej, na wskaźniku wyświetli się
symbol ''H'', sygnaliujący ''pole grzejne jest
gorące''. Czas sygnalizowania jest wyliczony w
odniesieniu do stopnia mocy i zależy od tego, ile
czasu było włączone każde z pól grzejnych.
W tym czasie pola grzejnego nie należy dotykać
ani stawiać na nim przedmiotów nieodpornych na
ciepło. Niebezpieczeństwo oparzeń!

Zgaśnięcie wskaźnika oznajmia, że powierzchnia
ochłodziła się już na tyle, aby można było bez
narażenia się na oparzenie dotknąć pola
grzejnego.

Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku
przerwy w dostawie prądu informacja o
pozostałym cieple zachowana zostanie w pamięci
i po wznowieniu dostawy prądu wskaźnik nadal
będzie świecił, dopóki nie upłynie czas, wyliczony
podczas wcześniejszego użytkowania. W
sytuacji, gdy nastąpiła dłuższa przerwa w
dostawie prądu, pole grzejne może być już
całkiem zimne, a mimo tego na wskaźniku wciąż
będzie się wyświetlał symbol ''H''. Możliwe też
jest, że nie było dłuższej przerwy i pole grzejne
jest jeszcze gorące, dlatego na wszelki wypadek
doradza się ostrożność.

Wyłączenie całej płyty kuchennej
Całą płytę kuchenną należy wyłączyć za pomocą
przycisku głównego wyłącznika. Włączy się
sygnał dźwiękowy i wszystkie wskaźniki zgasną,
jedynie wskaźniki odpowiadające tym polom
grzejnym, które są jeszcze gorące, wyświetlać
będą symbol ''H'', informujący o ilości
pozostałego ciepła. Kiedy na wszystkich polach
grzejnych wybrany zostanie stopień mocy
grzejnej ''0'' lub też upłynie nastawiony czas,
wówczas cała płyta kuchenna wyłączy się po 10
sekundach i wyświetli się informacja o ilości
pozostałego ciepła ''H''.
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Funkcja regulacji czasowej (timer)
Gdy płyta kuchenna jest włączona, istnieją dwie
możliwości wykorzystania regulacji czasowej, a więc:
1. odliczanie czasu bez funkcji wyłącznika,
2. czasowa regulacja działania dowolnie

wybranego pola grzejnego.

W przypadku wyłączonej płyty kuchennej timer
można włączyć za pomocą przycisku włącznika
czasowego, wyświetli się ''00''. Nastawić można
czas od 1 do 99 minut i za pomocą przycisków
''+'' lub ''-'' w każdej chwili zmienić ustawienie o
kolejną minutę. Jeśli natomiast dłużej przyciska
się włącznik czasowy, ustawienie zmienia się
szybciej, każdorazowo o 5 minut.

Odliczanie nastawionego czasu
Po włączeniu timera, wyświetli się ''00'', włączy się
odliczanie nastawionego czasu. Przyciskając
elektroniczny przycisk (+) wyświetlanie informacji o
czasie zacznie się od jednej minuty i będzie
kontynuowane w minutowych odstępach, natomiast
przyciskając (-) wyświetlanie informacji o czasie
zacznie się od »99« minut. Za pomocą przycisków
(+) lub (-) należy ustawić wybrany czas. Po kilku
sekundach wraz z sygnałem dźwiękowym zacznie
się odliczanie. Nastawiony czas można podczas
odliczania dowolnie zmieniać. Po upływie wybranego
czasu włączy się sygnał dźwiękowy i wyświetli się
pulsujący symbol ''00'', który należy wyłączyć za
pomocą któregokolwiek przycisku elektronicznego.

Czasowa regulacja działania
wybranego pola grzejnego
Funkcja ta umożliwia nastawienie czasu działania
któregokolwiek z pól grzejnych. Po upływie tego
czasu pole grzejne się automatycznie wyłączy.
Nastawienie jest możliwe jednocześnie tylko dla
jednego pola grzejnego, które musi być włączone.
Za pomocą przycisku włącznika czasowego
należy włączyć timer. Po ponownym przyciśnięciu
timera wyświetli się informacja o czasie oraz
pokaże się kropka, a także informacja o tym,
które pole grzejne działa z regulacją czasową.
Jeżeli włączonych jest więcej pól grzejnych,
odpowiednie pole grzejne należy wybrać
wielokrotnie przyciskając przycisk timera,
wskaźnik pokaże wtedy wybrane w tym
momencie pole grzejne z regulacją czasową. Gdy
zostało wybrane pole grzejne, za pomocą
przycisków ''+'' i ''-'' wystarczy jeszcze tylko
nastawić czas gotowania.

Po upływie nastawionego czasu wybrane pole
grzejne się automatycznie wyłączy, na chwilę
pulsując wyświetli się informacja o czasie, włączy
się sygnał dźwiękowy. Na wskaźniku stopnia
mocy pola grzejnego wyświetli się ''0''. Po kilku
sekundach uruchomi się sygnalizacja
pozostałego ciepła ''H''.

Pole grzejne, które nie działało z regulacją
czasową, działa przez cały czas bez zmian.
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Ograniczenie czasu działania
Ze względu na większe bezpieczeństwo
eksploatacji Państwa płyta kuchenna
wyposażona jest w ogranicznik czasu działania,
oddzielnie dla każdego pola grzejnego. Czas
użytkowania wylicza się w odniesieniu do
ostatniego wybranego stopnia mocy grzejnej.
Jeżeli stopnia mocy nie zmienia się przez dłuższy
czas, pole grzejne po upływie określonego czasu,
w zależności od wybranego stopnia mocy (wyższy
stopień – krótszy czas – patrz: tabela),
automatycznie się wyłączy.

Uwagi szczególne i sygnalizacja błędu
Jeżeli przyciski (-) i (+) przyciśnie się
równocześnie, pole grzejne się wyłączy.

Jeżeli wszystkie stopnie mocy grzejnej są na
wielkości ''0'', wówczas płyta kuchenna wyłączy
się po 10 sekundach.

Jeżeli jeden z przycisków elektronicznych został
przyciśnięty na więcej niż 10 sekund, płyta
kuchenna się wyłączy, włączy się sygnał
dźwiękowy, wskaźnik wyświetlać będzie pulsujący
symbol ''F''.

Jeżeli większość elektronicznych przycisków
przykryta jest jakimkolwiek przedmiotem lub ich
powierzchnia zalana jest wykipiałym płynem, płyta
kuchenna się wyłączy.

Do błędu może dojść w czasie procesu
przystosowawczego przy włączeniu urządzenia
lub w czasie jego działania. Gdy pojawi się błąd,
na wskaźnikach wyświetli się odpowiednia
kombinacja symboli. Jeżeli usterki nie można
usunąć, należy powiadomić serwis naprawczy.

O ile błąd pojawi się w czasie użytkowania, płyta
kuchenna samoczynnie się wyłączy. Na
wskaźniku pola, na którym doszło do usterki,
wyświetli się pulsując symbol ''F''. Równocześnie
włączy się trwający kilka sekund sygnał
dźwiękowy, który będzie się powtarzał co 30
sekund. Po 15 minutach sygnał dźwiękowy się
wyłączy.

Stopień mocy
grzejnej

Maksymalny czas
eksploatacji w

godzinach
1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 1
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Obsługa płyty kuchennej
Panel sterujący

Wskaźnik stopnia mocy pola grzejnego (0…9),
sygnalizowanie pozostałego ciepła ''H'' oraz
sygnalizowanie włączonego automatycznego
trybu gotowania ''A''

2                      3

1                       4

pole grzejne 1 - 4

przycisk elektroniczny wyboru
pola grzejnego

(+) przycisk elektroniczny włączający pole grzejne
i podwyższający stopień mocy grzejnej

(-) przycisk elektroniczny włączający pole grzejne
i obniżający stopień mocy grzejnej

sygnalizowanie włączonej blokady

przycisk elektroniczny włączenia/ wyłączenia
głównego przełącznika

przycisk elektroniczny włączenia/ wyłączenia
blokady
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Obsługa
Po każdorazowym podłączeniu do sieci
elektrycznej (również po przerwie w dopływie
energii elektrycznej) przeprowadzony zostanie
samoczynny test przystosowawczy do warunków
otoczenia w celu zapewnienia optymalnego
działania przycisków elektronicznych i
umożliwienia obsługi.

W przypadku pozytywnego wyniku testu na
wskaźnikach na kilka sekund wyświetlą się
symbole ''—'', które następnie znikną.
Urządzenie będzie gotowe do eksploatacji.

W trakcie testu przystosowawczego nie należy
niczym przykrywać przycisków elektronicznych.
W przeciwnym wypadku test przystosowawczy
zostanie przerwany i zasygnalizowany zostanie
błąd. Na wszystkich wskaźnikach wyświetli się
symbol ''F''. Obsługa urządzenia nie będzie
możliwa.

Witroceramiczna płyta kuchenna wyposażona
jest w przyciski elektroniczne, włączające bądź
wyłączające daną funkcję przez dotknięcie
palcem oznaczonego pola.

Należy uważać, aby zawsze dotykać tylko
jednego pola elektronicznego i to jedynie przez
krótki czas (przez około 1 sekundę). Jeżeli
równocześnie dotkniętych zostanie kilka
przycisków elektronicznych, polecenie nie
zostanie przyjęte. W przypadku długotrwałego
dotykania przycisków elektronicznych urządzenie
włączy funkcję korygowania błędu, a następnie
się wyłączy.

Na powierzchni, w miejscu, gdzie znajdują się
przyciski elektroniczne, nie należy stawiać
żadnych przedmiotów (sygnalizowanie błędu) jak
również naczyń, ponieważ gorące naczynia
mogłyby uszkodzić przyciski elektroniczne.
Zadbać należy, aby powierzchnia przycisków
elektronicznych była zawsze czysta.

Włączenie płyty kuchennej
Podczas, gdy płyta kuchenna nie jest
eksploatowana, wszystkie pola grzejne pozostają
wyłączone, a wskaźniki nie świecą się.
Za pomocą dotknięcia głównego przycisku
elektronicznego należy włączyć płytę kuchenną,
wówczas na wskaźniku pola grzejnego 4 na 10
sekund wyświetli się pulsujący symbol ''0''.
Pozostałe wskaźniki nie będą się świecić. Jeżeli
główny przycisk elektroniczny będzie przyciskany
przez ponad 2 sekundy, płyta kuchenna się
wyłączy i należy ją ponownie włączyć. Żądaną
moc grzejną pola grzejnego należy ustawić za
pomocą przycisków elektronicznych (+) lub (-) w
ciągu 10 sekund od momentu włączenia bądź
wyboru pola grzejnego.

Wybór pola grzejnego
Po przyciśnięciu przycisku elektronicznego
wyboru pola grzejnego zostanie wybrane kolejne
pole grzejne w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Wybór zaczyna się od pola
grzejnego 4. Wskaźnik  pulsuje przez 10 sekund
po wyborze pola i stopnia mocy grzejnej. Aktywne
pole można rozpoznać po pulsowaniu stopnia
ustawienia mocy. Po przyciśnięciu przycisku
elektronicznego (+),wybrane zostanie ustawienie
''9'' oraz włączony zostanie automatyczny tryb
gotowania. Stopień mocy grzejnej można obniżyć,
dotykając przycisku elektronicznego (-) w krótkich
odstępach czasowych. Jeżeli przycisk
elektroniczny będzie dotykany przez dłuższy czas,
ustawienie będzie się obniżało szybciej.
Natomiast, jeżeli pole grzejne zostanie włączone
za pomocą przycisku elektronicznego (-),
wybrane zostanie ustawienie ''4''. Ustawienie
mocy można będzie następnie obniżać lub
podwyższać za pomocą przycisków
elektronicznych (-) lub (+).
Jeżeli przycisk elektroniczny wyboru pola
grzejnego zostanie ponownie przyciśnięty,
wówczas wybrane zostanie kolejne pole w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
co wskazywać będzie pulsowanie wskaźnika.
Jeżeli aktywne jest tylko jedno pole i przyciśnięty
zostanie przycisk elektroniczny wyboru pola
grzejnego, aktywne pole zostanie wybrane
bezpośrednio. Natomiast, jeżeli aktywnych jest
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kilka pól grzejnych, zawsze jako pierwsze
zostanie wybrane pole grzejne 4.

Włączenie pola grzejnego
Po wyborze pola grzejnego, podczas gdy na
wskaźniku pulsuje ''0'', w ciągu 10 sekund należy
za pomocą przycisków elektronicznych (+) lub (-)
wybrać stopień mocy grzejnej. Na wskaźniku
będzie pulsować wybrany stopień mocy, a po
upływie 10 sekund wybrany stopień mocy
zostanie zaakceptowany.
Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wybrany
stopień mocy grzejnej, wskaźnik ''0'' zgaśnie i
pole grzejne się wyłączy.

Ustawienie automatycznego trybu
gotowania
Po włączeniu tej funkcji, w zależności od
wybranego stopnia mocy, pole grzejne będzie
działało przez określony odstęp czasu na
najwyższym stopniu mocy, a po upływie tego
czasu przełączy się na wybrany stopień mocy
kontynuowania gotowania (patrz: tabela).
Automatyczny tryb gotowania można ustawić
dla każdego z pól grzejnych, na wszystkich
stopniach mocy oprócz ''9''.
Żądane pole grzejne należy wybrać za pomocą
przycisku elektronicznego wyboru pola. Pulsować
zacznie symbol ''0''.
Automatyczny tryb gotowania należy ustawić,
dotykając przycisk elektroniczny (+). Jeżeli
ustawienie mocy ''9'' nie zostanie zmienione w
ciągu 10 sekund, automatyczny tryb gotowania
nie zostanie włączony. Automatyczny tryb
gotowania pozostanie aktywny, jeżeli ustawienie
stopnia mocy w ciągu 10 sekund zostanie
zmienione na wartości od ''8'' do ''1''. W tym
przypadku ustawienie mocy należy w pierwszej
kolejności obniżyć za pomocą przycisku
elektronicznego (-) z wartości ''9'', a następnie
ustawienie można podwyższać za pomocą
przycisku (+). Na wskaźniku wyświetli się
wówczas symbol ''A'', który będzie obecny cały

czas, podczas gdy aktywna jest funkcja
automatycznego gotowania. Automatyczny tryb
gotowania nie działa na stopniu mocy grzejnej
''9''.
W celu sprawdzenia, na który stopień mocy
grzejnej ustawiona jest grzałka z włączonym
automatycznym trybem gotowania, należy
dotknąć przycisk elektroniczny (+) lub (-). Na
wskaźnikach wszystkich pól grzejnych z
włączonym i aktywnym automatycznym trybem
gotowania wyświetli się ustawiony stopień mocy.

Stopień mocy
kontynuowania

gotowania

Czas gotowania
na najwyższej mocy w

sekundach
1 82
2 164
3 246
4 328
5 410
6 82
7 164
8 164

Po upływie czasu podanego w tabeli funkcja
zostanie wyłączona, a symbol ''A'' zostanie
zastąpiony początkowo wybraną wartością
stopnia mocy.
Automatyczny tryb gotowania można wyłączyć w
każdej chwili za pomocą przycisku (-), ustawiając
stopień mocy grzejnej na ''0''.

Funkcja blokady
Ta funkcja zabezpiecza płytę kuchenną przed
niezamierzonym włączeniem lub zmianą stopnia
mocy grzejnej przez dzieci lub zwierzęta domowe
itd. Blokadę należy włączyć, przyciskając przez
około 2 sekundy odpowiedni przycisk
elektroniczny, przy czym nad przyciskiem na kilka
sekund zaświeci się lampka kontrolna (LED).
Blokadę można włączyć zarówno wtedy, gdy płyta
jest wyłączona jak i włączona. Blokada zapobiega
aktywacji wszystkich przycisków elektronicznych
za wyjątkiem przycisku wyłącznika głównego
przełącznika i przycisku blokady. Jeżeli płyta
kuchenna została zablokowana, można jedynie
wyłączyć wszystkie pola grzejne za pomocą
przycisku elektronicznego głównego przełącznika,
przy czym blokada pozostanie nadal aktywna.
Jeżeli w czasie blokady dokonywane będą próby
aktywacji któregokolwiek z przycisków, lampka
kontrolna blokady zaświeci się ponownie na kilka
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sekund, sygnalizując zablokowanie danej
operacji. Blokadę można w każdej chwili wyłączyć
za pomocą przycisku elektronicznego, lampka
kontrolna (LED) nad przyciskiem zgaśnie.

Wyłączenie pola grzejnego
Wyłączenia poszczególnego aktywnego pola
grzejnego można dokonać za pomocą przycisku
elektronicznego (-), dopóki nie zostanie
osiągnięty stopień mocy ''0'', lub natychmiast,
równocześnie przyciskając oba przyciski (+) i (-).
Na wskaźniku na kilka sekund wyświetli się ''0'', a
następnie pole grzejne wyłączy się, na wskaźniku
natomiast zasygnalizowana zostanie ilość
pozostałego ciepła ''H''. W celu wyłączenia
nieaktywnego pola grzejnego należy je w
pierwszej kolejności włączyć za pomocą
przycisku wyboru pola, a następnie zastosować
się do opisanej procedury.

Wskaźniki pozostałego ciepła
Natychmiast po wyłączeniu gorącego pola
grzejnego lub też po wyłączeniu całej płyty
kuchennej, na wskaźniku wyświetli się ''H'',
sygnalizując że, ''pole grzejne jest gorące''.
Czas sygnalizowania jest wyliczony ze względu
na wybrany stopień mocy grzejnej oraz ze
względu na to, przez ile czasu poszczególne pole
grzejne było włączone.
W tym czasie pola grzejnego nie należy dotykać
czy też stawiać na nim żadnych przedmiotów
nieodpornych na działanie temperatury.
Niebezpieczeństwo oparzeń!

Zgaśnięcie wskaźnika oznaczać będzie, że
powierzchnia ochłodziła się do tego stopnia, aby
można było dotknąć pola grzejnego bez
narażania się na niebezpieczeństwo.

W przypadku przerwy w dopływie energii
elektrycznej sygnalizacja gorącego pola
grzejnego H wyłączy się.

Wyłączenie całej płyty kuchennej
Płytę kuchenną należy wyłączyć dotykając
przycisku elektronicznego głównego przełącznika.
Wszystkie wskaźniki zgasną, za wyjątkiem
wskaźników tych pól grzejnych, które są jeszcze
gorące i na wskaźnikach wyświetli się symbol ''H''
jako sygnalizacja pozostałego ciepła. Kiedy na
wszystkich polach grzejnych zostanie wybrany
stopień mocy ''0'' bądź stanie się to w wyniku
upływu ustawionego czasu, wówczas cała płyta
kuchenna wyłączy się po dziesięciu sekundach
oraz włączy się sygnalizacja pozostałego ciepła
''H''.

Ograniczenie czasu działania
Ze względu na większe bezpieczeństwo przy
eksploatacji Państwa płyta kuchenna
wyposażona jest w ogranicznik czasu działania
dla każdego z pól grzejnych oddzielnie. Czas
trwania działania jest określany na podstawie
ostatniego ustawionego stopnia mocy grzejnej.
Jeżeli stopień mocy grzejnej przez dłuższy czas
nie zostanie zmieniony, pole grzejne po upływie
określonego czasu, w zależności od ustawionego
stopnia mocy grzejnej (wyższy stopień – krótszy
czas – patrz: tabela) wyłączy się samoczynnie.

Stopień mocy
grzejnej

Maksymalny czas
działania w
godzinach

1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 1
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Przerwa w dopływie energii
elektrycznej

Bardzo krótkie przerwy w dopływie energii
elektrycznej nie mają wpływu na ustawienia.
Natomiast podczas dłuższych przerw
wszystkie funkcje zostają wyłączone. Po
ponownym wykonaniu testu
przystosowawczego do warunków otoczenia
urządzenie jest gotowe do eksploatacji.

Uwagi szczególne oraz sygnalizowanie
błędów

Jeżeli przyciski elektroniczne (-) i (+) przyciśnięte
zostaną równocześnie, wówczas pole grzejne się
wyłączy.

Jeżeli wszystkie stopnie mocy grzejnej są
ustawione na ''0'', płyta kuchenna wyłączy się po
upływie 10 sekund.

Jeżeli którykolwiek z przycisków elektronicznych
będzie przyciskany dłużej niż 10 sekund, płyta
kuchenna się wyłączy, na wskaźnikach wyświetli
się pulsujący symbol ''F''.

Jeżeli kilka przycisków elektronicznych zostanie
przykrytych jakimkolwiek przedmiotem lub jeżeli
ich powierzchnia zostanie zalana wykipiałym
płynem, wówczas płyta kuchenna się wyłączy.

Do błędu może dojść podczas testu
przystosowawczego po włączeniu urządzenia lub
w trakcie jego eksploatacji. W momencie
pojawienia się błędu na wskaźnikach wyświetli się
odpowiednia kombinacja symboli. Jeżeli błędu nie
można będzie usunąć, należy wezwać serwis.

Jeżeli do błędu dojdzie podczas eksploatacji,
płyta kuchenna się samoczynnie wyłączy. Na
wskaźniku pola, na którym doszło do błędu
wyświetli się pulsujący symbol ''F''.

Czyszczenie i konserwacja powierzchni
witroceramicznej

 rys. 1

 rys. 2

 rys. 3

 rys. 4

 rys. 5

Ochłodzoną powierzchnię witroceramiczną
należy czyścić po każdorazowym użytku,
ponieważ podczas następnego korzystania nawet
najmniejsze zabrudzenie przypali się do gorącej
powierzchni.
Do regularnej konserwacji powierzchni
witroceramicznej  należy stosować specjalne
środki czyszczące, tworzące filtr ochronny
zapobiegający zabrudzeniom.
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Przed każdorazowym użytkiem należy z
powierzchni
witroceramicznej oraz z dna naczynia usunąć
kurz lub ewentualne inne ciała obce, które
mogłyby porysować powierzchnię (rys. 1).
Uwaga: używając druciaka, gąbek do
czyszczenia i
proszków czyszczących można porysować
powierzchnię. Uszkodzić można ją również
stosując silnie działające rozpylacze i
nieodpowiednie płyny czyszczące (rys.1 i rys. 2).
Wzór może się zetrzeć z powodu stosowania
silnie działających środków czyszczących lub
chropowatych bądź uszkodzonych denek naczyń
(rys. 2). Mniejsze zabrudzenia należy usunąć
wilgotną miękką ściereczką,a następnie
powierzchnię wytrzeć do sucha (rys. 3).
Zacieki po wodzie należy usuwać za pomocą
delikatnego roztworu octu, którym nie należy
jednak wycierać obramowania (dotyczy
niektórych modeli),
ponieważ traci ona połysk. Nie należy stosować
silnie działających rozpylaczy i środków
usuwających kamień wodny (rys. 3). Większe
zabrudzenia należy usuwać przy pomocy
specjalnych środków do czyszczenia powierzchni
witroceramicznych. Należy przy tym stosować się
do zaleceń producenta środka czyszczącego.
Należy uważać, aby po wyczyszczeniu
dokładnie usunąć środek czyszczący,
ponieważ pozostałości środków
czyszczących mogą po ogrzaniu się spirali

uszkodzić powierzchnię witroceramiczną (rys.
3).
Trudne do usunięcia i przypalone zabrudzenia
należy usuwać za pomocą skrobaczki. Należy
przy tym uważać, aby plastykowa rączka
skrobaczki nie dotykała gorącej powierzchni płyty
kuchennej (rys. 4). Posługując się skrobaczką
należy uważać, aby się nie skaleczyć! Cukier i
żywność zawierająca cukier mogą trwale
uszkodzić powierzchnię witroceramiczną (rys.5),
dlatego za pomocą skrobaczki należy od razu
usunąć z powierzchni witroceramicznej cukier i
produkty zawierające cukier, mimo tego, iż
powierzchnia jest jeszcze gorąca (rys. 4). Zmiana
koloru powierzchni witroceramicznej nie
wpływa na działanie i stabilność powierzchni.
Najczęściej zmiana koloru jest skutkiem
przypalenia pozostałych na powierzchni resztek
żywności bądź może ją spowodować dno
naczynia (na przykład aluminiowe lub miedziane),
co jest bardzo trudno całkowicie usunąć.
Ostrzeżenie: Wszystkie omówione powyżej
usterki mają charakter jedynie estetyczny i nie
wpływają bezpośrednio na działanie urządzenia.
Usunięcie tych usterek nie podlega naprawie
gwarancyjnej. Figyelmeztetés: Valamennyi
említett hiba elsősorban esztétikai jellegű és
nincs közvetlen kihatása a készülék működésére.
E hibák elhárítása nem képezi a garancia tárgyát.

Dane  techniczne

Typ SVK61TS SVK62TS SVK63TS SVK66TS SVK67TS
Końcówka
podłączeniowa

2N AC 400 V

Napięcie robocze 230 V, 50 Hz
Rodzaj przełączników Czujniki elektroniczne
Pola grzejne (∅
mm/kW)

HL = Hi-Light

Z przodu po lewej 210/175/120/2,3/HL210/175/120/2,3/HL 210/120/2,2/HL 210/2,3/HL 210/120/2,2/HL
Z tyłu po lewej 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL
Z tyłu po prawej 170X265/2,4/HL 180/120/1,7/HL 170/265/2,4/HL 180/1,8/HL 180/120/1,7/HL
Z przodu po prawej 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/HL
Łączna moc
znamionowa (kW)

           7,1            6,4 7,0 6,5 6,3

ZACHOWUJEMY PRAWO DO ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIE
URZĄDZENIA


