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Szanowni Klienci,
Źziękujemy za wybranie przez Was naszej płyty indukcyjnej.
W celu jak najlepszego wykorzystania swojego urz dzenia, radzimy uwa nie przeczytać
poni sze informacje i zachować je na pó niej do wgl du.
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BźZPIźCZź STWO
rodki ostro no ci przed u yciem
Rozpakować wszystkie materiały.
Instalację i poł czenie urz dzenia nale y zlecić wył cznie wykwalifikowanemu specjali cie.
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialno ci za uszkodzenia spowodowane błędami
zabudowy lub podł czenia.
Przed u yciem urz dzenie nale y odpowiednio wyposa yć i zainstalować w segmencie
kuchennym oraz na zaadaptowanej i zatwierdzonej powierzchni roboczej.
Niniejsze urz dzenie gospodarstwa domowego jest przeznaczone wył cznie do gotowania
ywno ci i nie mo e słu yć do innych zastosowa domowych, handlowych i przemysłowych.
Usun ć z powierzchni szkła ceramicznego wszelkie etykiety i naklejki.
Nie wolno poddawać urz dzenia adnym zmianom ani modyfikacjom.
Płyty kuchennej nie nale y u ywać, jako urz dzenia wolnostoj cego ani jako powierzchni
roboczej.
Urz dzenie musi zostać uziemione i podł czone zgodnie z obowi zuj cymi normami.
Źo podł czenia nie wolno stosować przedłu acza.
Urz dzenia nie mo na instalować nad zmywark do naczy ani nad suszark do odzie y: para
wodna mo e uszkodzić urz dzenia elektroniczne.

Obsługa urz dzenia
Po u yciu wył czyć pola grzewcze.
Uwa ać podczas gotowania z zastosowaniem tłuszczu lub oleju, poniewa mog się one łatwo
zapalić.
Zachować ostro no ć, aby nie poparzyć się podczas lub po u ywaniu urz dzenia.
Upewnić się, e aden kabel ani inne urz dzenie stałe lub ruchome nie dotyka powierzchni
szklanej lub gor cego naczynia.
W pobli u podł czonego urz dzenia, nie wolno umieszczać przedmiotów magnetycznych (np.
karty kredytowe, dyskietki, kalkulatory).
Metalowe przedmioty, takie jak no e, widelce, ły ki i pokrywki nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty kuchennej, gdy mog stać się gor ce.
żeneralnie, nie wolno umieszczać adnych przedmiotów metalowych, z wyj tkiem naczy do
gotowania, na szklanej powierzchni. W razie przypadkowego wł czenia lub pod wpływem ciepła
resztkowego mog się one rozgrzać, stopić lub nawet spalić.
Nigdy nie przykrywać urz dzenia cierk lub foli ochronn . Mo e stać się ona bardzo gor ca i
zapalić się.
Urz dzenie to nie jest przeznaczone do u ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawno ci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku do wiadczenia i wiedzy, o ile nie
znajduj się pod opiek lub zostan poinstruowane na temat korzystania z urz dzenia przez
osobę odpowiedzialn za ich bezpiecze stwo,
Nale y zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urz dzeniem.
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rodki ostro no ci, aby nie uszkodzić urz dzenia
Szorstkie powierzchnie spodu patelni lub uszkodzone garnki (nieemaliowane garnki eliwne)
mog spowodować uszkodzenie szkła ceramicznego.
Piasek lub inne materiały o wła ciwo ciach ciernych mog spowodować uszkodzenie szkła
ceramicznego.
Unikać upuszczenia przedmiotów, nawet niewielkich, na powierzchnię witroceramiczn .
Nie wolno uderzać szklanych krawędzi naczyniami.
Upewnić się, e wentylacja urz dzenia działała zgodnie z instrukcj producenta.
Nie umieszczać lub pozostawiać pustych naczy na płycie witroceramicznej.
Cukier, tworzywa sztuczne lub folie aluminiowe nie mog zetkn ć się z polami grzewczymi.
Podczas schładzania mog one powodować pęknięcia lub inne zmiany szkła witroceramicznegoś
wł czyć urz dzenie i natychmiast usun ć je z gor cego pola grzewczego (zachować ostro no ć,
aby się nie poparzyć).
Nigdy nie umieszczać gor cych naczy na panelu kontrolnym.
Je li pod wbudowanym urz dzeniem znajduje się szuflada, upewnić się, e przestrze pomiędzy
zawarto ci szuflady a doln czę ci urz dzenia jest wystarczaj co du a (2 cm). Jest to
niezbędne do zapewnienia prawidłowej wentylacji.
Nigdy nie umieszczać adnych przedmiotów łatwopalnych (np. rodków w sprayu) w szufladach
znajduj cych się pod płyt witroceramiczn . źwentualne szuflady na sztućce musz być odporne
na ciepło.

rodki ostro no ci w przypadku awarii urz dzenia
W przypadku zauwa enia usterki, wł czyć urz dzenie i wył czyć zasilanie.
Je li szkło ceramiczne jest pęknięte lub spękane, nale y wyj ć wtyczkę z gniazdka i
skontaktować się z serwisem..
Naprawa musi być wykonana przez specjalistów. Nie nale y otwierać urz dzenia samodzielnie.
OSTRZź źNIźŚ Je li powierzchnia jest pęknięta, wył czyć urz dzenie, aby unikn ć mo liwo ci
pora enia pr dem elektrycznym.

Inne rodki ostro no ci
Upewnić się, e naczynie jest zawsze umieszczone na rodku pola grzewczego. Spód naczynia
musi zakrywać jak największy obszar pola grzewczego.
W przypadku osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, pole magnetyczne urz dzenia mo e
mieć wpływ na funkcjonowanie rozrusznika. Zalecamy zasięgnięcie informacji u sprzedawcy lub
konsultacji u lekarza.
Nie stosować naczy z aluminium lub tworzywa sztucznego, bowiem mog one stopić się na
gor cych polach grzewczych
STOSOWANIE NIEODPOWIEDNICH GARNKÓW LUB AKCESORIÓW
UMIźSZCZONYCH MI DZY żARNKIźM I PŁYT CźLźM PODżRZANIA
żARNKÓW NIźODPOWIźDNICH DLA PŁYT INDUKCYJNYCH PROWADZI DO
WYżA NI CIA żWARANCJI.
PRODUCźNT UCHYLA SI OD ODPOWIźDZIALNO CI ZA WSZźLKIź
SZKODY DLA PŁYTY LUB INNź, ZWI ZANź Z TYM SZKODY.
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OPIS URZ DZźNIA
Dane techniczne
Typ

Moc ł czna

Poło enie pół
grzewczych

Moc
nominalna*

Moc funkcji
Booster 1*

Moc funkcji
Booster 2*

Minimalna
rednica
detekcji

7320240

3200 W

314 mm

2300 W

2600 W

3200 W

-

7341245

3700 W

2 pola
180 x 220 mm

2100 W

2600 W

3700 W

110 mm

* Podana moc mo e się zmienić w zale no ci od wymiarów i materiału naczynia.

Panel kontrolny
Wy wietlacz Wy wietlacz
Wy wietlacz
minutnika
pomostu
utrzymania ciepła

Strefa wyboru mocy
“Slider” (tył)

Wy wietlacz mocy

Przycisk
booster

Przyciski
minutnika

Wy wietlacz
minutnika

Strefa wyboru mocy
“Slider” (przód)

Przycisk
utrzymania ciepła

Przycisk
blokady

Przycisk Przycisk
Pause/
On/Off
Recal

OBSŁUżA URZ DZENIA
Wy wietlacz
Wy wietlacz
0
ń…9
U
A
E
H
P
U
II

Oznaczenie
Zero
Poziom mocy
Detekcja braku naczynia
Przyspieszenie
nagrzewania
Komunikat o błędzie
Ciepło resztkowe
Booster
Double Booster
Utrzymanie ciepła
Stop&Go

Opis
Pole grzewcze jest aktywne.
Wybór poziomu mocy gotowania.
Brak naczynia lub jest ono nieodpowiednie.
Gotowanie automatyczne.
Usterka układów elektroniki.
Pole grzewcze jest gor ce.
Funkcja Booster jest aktywna.
Funkcja Double Booster jest aktywna.
Automatyczne utrzymanie temp. 42, 70 lub 94°C.
Płyta w trybie pauzy.
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Wentylacja
System chłodzenia jest w pełni automatyczny. Wentylator chłodz cy zaczyna działać przy
niewielkiej prędko ci, gdy ciepło wykrywane przez system elektroniczny osi ga pewien poziom.
Wentylator przeł cza się na wysokie obroty przy intensywnym u ytkowaniu płyty. Wentylator
obni a obroty i zatrzymuje się automatycznie, gdy obwód elektroniczny odpowiednio ochładza
się.

URUCHOMIźNIź I U YTKOWANIź URZ DZźNIA
Przed pierwszym u yciem
Nale y przeczy cić płytę wilgotn szmatk i następnie dokładnie osuszyć powierzchnię. Nie
stosować detergentów, bowiem mog one spowodować pojawienie się niebieskawych smug na
szklanej powierzchni.

Zasada indukcji
Cewka indukcyjna umieszczona jest pod ka dym polem grzewczym. Po wł czeniu, wytwarza ona
zmienne pole elektromagnetyczne, które powoduje powstawanie pr dów indukcyjnych w
ferromagnetycznym dnie naczynia umieszczonego na danym polu. Rezultatem jest ogrzewanie
naczynia umieszczonego na polu grzewczym.
Oczywi cie, naczynie musi być do tego dostosowaneŚ
 Zalecane s wszystkie naczynia ferromagnetyczne (proszę to sprawdzić przy pomocy
niewielkiego magnesu)Ś naczynia eliwne i stalowe, naczynia emaliowane, naczynia ze
stali nierdzewnej z ferromagnetycznym dnem....
 Wykluczone s Ś naczynia miedziane, z czystej stali nierdzewnej, aluminiowe, szklane,
drewniane, ceramiczne, z kamionki….
Indukcyjne pole grzewcze dostosowuje się automatycznie do wielko ci naczynia. Nie działa to
przy naczyniach o zbyt małej rednicy. rednica ta zale y od rednicy danego pola grzewczego.
Je li naczynie nie jest dostosowane do płyty indukcyjnej, to na wy wietlaczu pojawi się symbol
[ U ].

Przyciski dotykowe
Twoja płyta ceramiczna wyposa ona jest w sterowanie elektroniczne z przyciskami dotykowymi.
żdy palec naciska przycisk, staje się aktywne odpowiednie polecenie. Aktywacja ta zostaje
potwierdzona przez lampkę kontroln , literę lub liczbę na wy wietlaczu i/lub d więk ąbeepą.
W przypadku ogólnego zastosowania, w tym samym czasie naciskać tylko jeden przycisk.
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Strefa wyboru mocy "SLIDER" oraz strefa ustawiania minutnika
Aby dokonać wyboru mocy przy pomocy ąsuwakaą, nale y przesun ć palcem po strefie
"SLIDER".
Mo na uzyskać bezpo redni dostęp, je li umie cimy palec bezpo rednio na wybranym poziomie.
Strefa wyboru mocy "SLIDER" oraz
strefa ustawiania minutnika

“SLIDźR“

Dost p bezpo redni

Pierwsze wł czenie
 Wł czenie / wył czenie płyty kuchennejŚ
Panel kontrolny
Czynno ć
Wł czenie
nacisn ć przycisk [ 0/I ]
Wył czenie Wy wietlacz
nacisn ć przycisk [ 0/I ]

 Wł czenie / wył czenie pola grzewczegoŚ
Czynno ć
Panel kontrolny
Ustawienie
przesun ć palcem po “SLIŹźR“
(regulacja mocy)
w prawo lub w lewo
Wył czenie
przesun ć palcem po “SLIŹźR“
do [ 0 ]

Wy wietlacz
[0]
nic lub [ H ]
Wy wietlacz
[ 1 ] do [ P ]
[ 0 ] lub [ H ]

Je li w ci gu 2Ń sekund nie zostanie wykonana adna czynno ć, to elektronika urz dzenia
przejdzie w stan czuwania

Wykrywanie naczynia kuchennego
Wykrywanie obecno ci naczynia zapewnia pełne bezpiecze stwo. Indukcja nie działaŚ
 Je li na polu grzewczym nie ma adnego naczynia, lub je li naczynie nie jest
dostosowane do indukcji. W tym przypadku nie ma mo liwo ci zwiększenia mocy, a
wy wietlacz pokazuje [ U ]. Symbol ten zniknie, gdy na polu grzewczym zostanie
postawione naczynie.
 Je li naczynie zostanie usunięte z pola grzewczego, to jego działanie zostanie przerwane.
Wy wietlacz pokazuje [ U ]. Symbol [ U ] zniknie, gdy naczynie zostanie postawione na
polu grzewczym. żotowanie będzie kontynuowane przy ustawionym wcze niej poziomie
mocy.
Po u yciu, wył czyć element grzewczyŚ nie pozwolić na aktywowanie funkcji wykrywania
naczynia [ U ].
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Wska nik ciepła resztkowego
Po wył czeniu pola grzewczego lub całkowitym wył czeniu płyty, pola grzewcze s nadal gor ce,
a wy wietlacz pokazuje [ H ].
Symbol [ H ] znika, gdy pola grzewcze mog być dotykane bez zagro enia.
Tak długo jak wska nik ciepła resztkowego jest wł czony, nie dotykać pól grzewczych ani nie
umieszczać na nich adnych przedmiotów wra liwych na ciepło. Istnieje niebezpiecze stwo
poparzenia i po aru.

Funkcja Booster i Double Booster
Funkcja Booster [ P ] i Double Booster [
] umo liwiaj zwiększenie mocy wybranego pola
grzewczego.
Je eli funkcja ta jest wł czona, to pole grzewcze przez ńŃ minut działa przy bardzo wysokiej
mocy. Jest to przewidziane na przykład do szybkiego podgrzewania du e ilo ci wody, jak np. do
makaronu.
 Wł czenie / wył czenie funkcji BoosterŚ
Panel kontrolny
Czynno ć
Wł czenie funkcji Booster
Przesun ć palcem po “SLIŹźR”
do ko ca lub bezpo rednio nacisn ć
przy ko cu strefy “SLIŹźR”
Wył czenie funkcji Booster
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“

 Wł czenie / wył czenie funkcji Double Booster
Czynno ć
Panel kontrolny
Wł czenie funkcji Booster
Przesun ć palcem po “SLIŹźR”
do ko ca lub bezpo rednio nacisn ć
przy ko cu strefy “SLIŹźR”
Wł czenie funkcji
Ponownie nacisn ć przycisk [ P ]
Double Booster
Wył czenie funkcji
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“
Double Booster
Wył czenie funkcji Booster
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“

Wy wietlacz
[P]
[ 9 ] do [ 0 ]
Wy wietlacz
[P]

[

iP]

[ P ] do [ 0 ]
[ 9 ] do [ 0 ]

 Regulacja poziomu mocy:
Cała płyta kuchenna posiada swój maksymalny zakres mocy. żdy funkcja Booster jest wł czona,
aby zapobiec przekroczeniu maksymalnego zakresu mocy, układ elektroniczny automatycznie
zmniejsza poziom mocy pozostałych pól grzewczych. Na wy wietlaczu przez kilka sekund miga [
9 ], a następnie pokazuje się maksymalny dozwolony poziom mocyŚ
Wybrane pole grzewcze
Wy wietlane jest [ P ]

Inne pole grzewcze:
(na przykładŚ poziom mocy 9)
[ 9 ] zmienia się na [ 6 ] lub [ 8 ] w zale no ci od rodzaju pola
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Minutnik
Minutnik mo e być u ywany jednocze nie z wszystkimi polami grzewczymi, przy ró nych
ustawieniach czasowych (od Ń do 999 minut) dla ka dego pola.

 Ustawianie i zmiana czasu gotowania:
Czynno ć
Panel kontrolny
Wybór poziomu mocy
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“
Wybór Minutnika
Nacisn ć jednocze nie przycisk
[ - ] i [ + ] minutnika a do pokazania
Minutnika na wy wietlaczu
Zmniejszenie czasu
Nacisn ć przycisk [ - ] minutnika
Zwiększenie czasu
Nacisn ć przycisk [ + ] minutnika

Wy wietlacz
[ 1 ] do [ P ]
Wy wietlenie Minutnika
[ 60 ] do 59, 58...
Zwiększenie czasu

Po kilku sekundach, wy wietlacz [ min ] zatrzymuje się migaj c.
Czas zostaje potwierdzony i minutnik zaczyna działanie.


Zatrzymanie czasu gotowania:

Czynno ć
Wybór Minutnika
Zatrzymanie czasu

Panel kontrolny
Nacisn ć jednocze nie przycisk
[ - ] i [ + ] minutnika a do wł czenia
się danego wy wietlacza
Nacisn ć przycisk [ - ] minutnika

Wy wietlacz
Wy wietlenie Minutnika
[ 000 ]

Je eli jest aktywowane kilka minutników, to powtórzyć proces.


Funkcja minutnika jajek:

Minutnik jajek jest funkcj niezale n . Zatrzymuje się on jak tylko pole grzewcze uruchamia się.
Je li minutnik jajek jest wł czony, a płyta jest wył czona, to minutnik dalej działa a do
sko czenia się czasu.
Czynno ć
Wł czenie płyty
Wybór Minutnika
Zmniejszenie czasu
Zwiększenie czasu

Panel kontrolny
Nacisn ć przycisk [ 0/I ]
Nacisn ć jednocze nie przycisk
[ - ] i [ + ] minutnika
Nacisn ć przycisk [ - ] minutnika
Nacisn ć przycisk [ + ] minutnika

Wy wietlacz
[0]
[ 000 ]
[ 60 ] do 59, 58...
Zwiększenie czasu

Po kilku sekundach, wy wietlacz [ min ] zatrzymuje się migaj c.
Czas zostaje potwierdzony i minutnik zaczyna działanie.


Automatyczne zatrzymanie przy ko cu czasu gotowaniaŚ

Jak tylko wybrany czas gotowania dobiega ko ca, minutnik wy wietla migaj cy symbol [ ŃŃŃ ] i
słychać sygnał d więkowy.
Aby wył czyć sygnał i miganie, nacisn ć przycisk [ - ] i [ + ].
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Gotowanie automatyczne
Wszystkie pola grzewcze wyposa one s w automatyczne urz dzenie gotuj ce. Pole grzewcze
uruchamia się na pewien czas przy pełnym zakresie mocy, następnie moc automatycznie
zmniejsza się do wstępnie wybranego poziomu.


Wł czenieŚ

Czynno ć

Panel kontrolny

Wy wietlacz

Wybór poziomu mocy
(na przykład, « 7 »)

Przesun ć palcem po “SLIŹźR“
do [ 7 ] i przytrzymać przez 3 s

[ 7 ] miga razem z [ A ]



Wył czenie gotowania automatycznegoŚ

Czynno ć

Panel kontrolny

Wy wietlacz

Wybór poziomu mocy

Przesun ć palcem po “SLIŹźR“

[ 0 ] do [ 9 ]

Funkcja Stop&Go
Żunkcja ta przerywa chwilowo działanie całej płyty i pozwala na wznowienie pracy z tymi samymi
ustawieniami.
 Wł czenie/wył czenie funkcji pauzyŚ
Panel kontrolny
Wy wietlacz
Czynno ć
Wł czenie pauzy

Nacisn ć [ II ]

Wył czenie pauzy

Nacisn ć [ II ]
Nacisn ć animowany “Slider”

[ II ] i zapala się lampka
kontrolna
Animowany “Slider”
Poprzednie ustawienia

Funkcja Recall
Po wył czeniu płyty [ 0/I ], mo liwe jest przywołania jej ostatnich ustawie .
 etapy gotowania wszystkich pól grzewczych (moc)
 minuty i sekundy zaprogramowanych minutników dla poszczególnych pól
grzewczych
 funkcja utrzymania ciepła
 gotowanie automatyczne
Procedura przywołania jest następuj caŚ
 Nacisn ć przycisk [ 0/I ]
 Następnie, nacisn ć [ II ] zanim lampka przestanie migać.
Poprzednie ustawienia s znów aktywne.
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Żunkcja “Keep warm”
Żunkcja ta pozwala osi gn ć i utrzymać automatycznie temperaturę 42, 7Ń lub 94°C.
Pozwoli to unikać przelewania się płynów i szybkiego spalania przy dnie naczynia.


Aktywowanie, wł czenie funkcji « Keep warm » :

Czynno ć

Panel kontrolny

Wy wietlacz

Wł czenie dla 42°C
Wł czenie dla 70°C
Wł czenie dla 94°C
Wył czenie

Nacisn ć jednokrotnie przycisk [
]
Nacisn ć dwukrotnie przycisk [
]
Nacisn ć trzykrotnie przycisk [
]
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“
lub nacisn ć przycisk [
] a do [ Ń ]

[U]i[ ]
[U]i[ ]
[U]i[ ]
[ 0 ] do [ 9 ]
[0]

Maksymalny czas trwania funkcji utrzymania ciepła wynosi 2 godziny.

Funkcja Bridge (w zale no ci od modelu)
Żunkcja ta pozwala na u ywanie 2 pól grzewczych w tym samym czasie (pola lewe, pola
rodkowe, pola prawe) z tymi samymi ustawieniami, jako jedno pole grzewcze. Nie jest dostępna
funkcja zwiększenia mocy Booster.
Czynno ć
Wł czenie płyty
Wł czenie funkcji Bridge
Zwiększenie mocy
Wył czenie funkcji Bridge

Panel kontrolny
Nacisn ć przycisk [ 0/I ]
Nacisn ć jednocze nie przycisk
[
] 2 pól grzewczych
Przesun ć palcem po “SLIŹźR“
ze wskazaniem poziomu mocy
Nacisn ć jednocze nie przycisk
[
] 2 pól grzewczych

Wy wietlacz
[0]
[0]i[ ]
[ 1 ] do [ 9 ]
[0]

Blokada panelu kontrolnego
Aby unikn ć zmian w ustawieniach pól grzewczych, w szczególno ci podczas czyszczenia, panel
kontrolny mo e zostać zablokowany (z wyj tkiem przycisku On/Off [ 0/I ]).
Czynno ć

Panel kontrolny

Wy wietlacz

Zablokowanie płyty

Naciskać [

] przez 6 s

Odblokowanie płyty

Naciskać [

] przez 6 s

zapalanie się lampki
blokady
zga nięcie lampki
blokady
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PORADY DOTYCZ Cź żOTOWANIA
Jako ć naczy
Odpowiednie materiały: stal, stal powlekana, eliwo, elazo z magnesowanym spodem,
aluminium z magnesowanym spodem
Nieodpowiednie materiałyŚ aluminium i stal z niemagnesowanym spodem, mied , mosi dz,
ceramika, porcelana
Zazwyczaj, producenci wskazuj , czy pojemniki do gotowania nadaj się do płyt indukcyjnych.
Aby sprawdzić, czy pojemniki s odpowiednie do płyt indukcyjnych.
 Źo garnka wlać trochę wody i postawić go na płycie indukcyjnej. Wł czyć dan strefę i
wybrać stopie [ 9 ]. Woda musi się podgrzać w kilka sekund.
 Magnesem nale y dotkn ć spodu garnka. Je eli magnes utrzyma się na spodzie, garnek
nadaje się do płyt indukcyjnych.
Niektóre garnki mog wytwarzać hałas, je eli zostan umieszczone w strefie gotowania metod
indukcji. Nie oznacza to, e płyta jest wadliwa lub e pracuje w sposób nieprawidłowy.
Producent musi po wiadczyć, e garnki s odpowiednie do płyty indukcyjnej.
Tak czy inaczej niektóre garnki, pomimo gwarancji zgodno ci nie nadaj si do płyt
indukcyjnych.
W chwili zakupu zalecamy sprawdzić, czy garnki spełniaj przynajmniej następuj ce warunkiŚ

Je eli spód garnka (Ød) jest znacznie mniejszy od rednicy cało ci (ØŹ)
wydajno ć na tym traci i mo e si zdarzyć, e garnek nie zostanie
ąrozpoznanyą przez płyt
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Wymiary naczynia
Pola grzewcze, do pewnych granic, automatycznie dostosowuj się do rednicy naczynia.
Jednak e, rednica dna naczynia musi mieć minimaln wielko ć odpowiednio do danego pola
grzewczego. Aby uzyskać najlepsz wydajno ć płyty, nale y umie cić naczynie po rodku pola
grzewczego.
Patelnia wok musi byæ odpowiednia do œrednicy i kszta³tu kuchennej p³yty szklanoceramicznej. Aby otrzymaæ patelniê Wok o œrednicy 3ń4 mm, skontaktujcie siê z Waszym
sprzedawc

Przykłady ustawie mocy gotowania
(poni sze warto ci s orientacyjne)

1 do 2
2 do 3
3 do 4
4 do 5
6 do 7
7 do 8
9
Pi

Sosy, masło, czekolada, elatyna
Potrawy przygotowane wcze niej
Ry , budy , syrop cukrowy
Suszone warzywa, ryby, mro onki
Warzywa, ryby, mięso
Ziemniaki, zupy, makarony, wie e
warzywa
Mięso, w tróbka, jajka, parówki
Gulasz, zrazy, flaczki
Ziemniaki, placki ziemniaczane, wafle
Steki, omlety, dania sma one
Woda
Mał e, steki
żotowanie du ych ilo ci wody

Topienie
Odgrzewanie
Podgotowywanie
Odmra anie
Gotowanie na parze
Gotowanie w wodzie
żotowanie rednioIntensywne Duszenie
Gotowanie
Sma enie, pra enie
Gotowanie wody
Sma enie, pra enie
Gotowanie wody

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem, wył czyć urz dzenie.
Nie nale y myć płyty je li szkło jest zbyt gor ce poniewa istnieje ryzyko poparzenia si .
Usun ć niewielkie zabrudzenia wilgotn
ciereczk z dodatkiem płynu do mycia naczy
rozpuszczonego w niewielkiej ilo ci wody. Następnie przemyć powierzchnię zimn wod i
dokładnie osuszyć powierzchnię.
nale y zdecydowanie unikać detergentów i przyborów do czyszczenia o silnych wła ciwo ciach
r cych i ciernych, które mog powodować zarysowania.
Nie stosować nigdy urz dze parowych lub ci nieniowych.
Nie u ywać adnych przedmiotów, które mog zarysować szkło ceramiczne.
Upewnić się, e naczynie jest suche i czyste. Upewnić się, e adne drobinki lub pył nie znajduj
się na powierzchni płyty lub na naczyniu. Przesuwanie szorstkich rondli spowoduje zarysowanie
powierzchni.
Nale y natychmiast usuwać plamy z cukru, d emu, galarety itp. Pomo e to zapobiegać
uszkodzeniom powierzchni.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU PROBLEMÓW?
Płyta lub pole grzewcze nie wł czaj si Ś






Płyta jest nieprawidłowo podł czona do sieci elektrycznej.
Zadziałanie bezpiecznika.
Aktywna jest funkcja blokady.
Przyciski dotykowe pokryte s tłuszczem lub wod .
Na przycisku umieszczony jest jaki przedmiot.
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Na panelu kontrolnym wy wietlane jest [ U ]:




Na polu grzewczym nie ma adnego naczynia.
Naczynie nie jest kompatybilne z technologi indukcji.
rednica dna naczynia jest zbyt mała.

Na panelu kontrolnym wy wietlane jest [ E ]:




Układ elektroniczny jest uszkodzony.
Odł czyć i ponownie podł czyć płytę.
Wezwać serwis.

Jedno lub wszystkie pola grzewcze s wył czoneŚ






Zadziałał system bezpiecze stwa.
Zapomniano wył czyć pole grzewcze przez długi okres czasu.
Zasłonięto jeden lub więcej przycisków dotykowych.
Naczynie jest puste i jego dno jest nadmiernie nagrzane.
Płyta posiada równie automatyczn redukcję poziomu mocy funkcji Booster i
automatyczn blokadę przed przegrzaniem.

Wentylacja działa nadal po wył czeniu płytyŚ



To nie jest usterka, wentylator pracuje nadal, aby chronić urz dzenie elektroniczne.
Wentylator chłodz cy wył cza się automatycznie.

System automatycznego gotowania nie wł cza si Ś



Pole grzewcze jest nadal gor ce [ H ].
Ustawiony jest najwy szy poziom mocy Booster [ 9 ].

Na panelu kontrolnym wy wietlane jest [ U ]:


Patrz rozdział “Utrzymywanie ciepła“.

Na panelu kontrolnym wy wietlane jest [ II ]:


Patrz rozdział “Stop&żo“.

OCHRONA RODOWISKA




Materiały zastosowane, jako opakowanie s ekologiczne i nadaj się do powtórnego
przetworzenia.
Urz dzenia elektroniczne składaj się z materiałów nadaj cych się do ponownego
przetworzenia, a niekiedy szkodliwych dla rodowiska, ale koniecznych do prawidłowego i
bezpiecznego działania urz dzenia




Nie nale y wyrzucać urz dzenia razem z odpadami
domowymi.
Nale y skontaktować się z lokalnymi słu bami
oczyszczania miasta przystosowanymi do utylizacji
sprzętu gospodarstwa domowego.
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INSTRUKCJź DOTYCZ Cź INSTALACJI
Instalacja jest w wył cznej gestii specjalistów.
Instalator zobowi zany jest do przestrzegania przepisów prawnych i norm obowi zuj cych w
danym kraju
Sposób przyklejania uszczelki:
Uszczelka dostarczona razem z płyt pozwala na uniknięcie przeciekania płynów do szafki. Jej
instalację nale y wykonać starannie i zgodnie z poni szym rysunkiem.
Po usunięciu warstwy ochronnej (3),
przykleić uszczelkę (2) dwa milimetry
od zewnętrznej krawędzi szkła.

Monta - instalacja:


Wymiary wyci cia s nast puj ce:
Artykuł
7320240
7341245


















Otwór do zabudowy
370 x 470 mm
340 x 480 mm

Upewnić si , e odległo ć mi dzy płyt kuchenn a cian lub bokami wynosi 5Ń
mm.
Płyty posiadaj klasyfikację ąYą odno nie ochrony cieplnej. Idealnie płyta powinna być
zainstalowana z du ilo ci miejsca po obu bokach. Z tyłu mo e znajdować się ciana a
z boku wysoki element zabudowy lub ciana. Z drugiej strony jednak element obudowy
lub przegroda nie mog być wy sze ni kuchenka.
Mebel lub obudowa, na której płyta ma być zamontowana, jak równie krawędzie mebli,
powłoki laminowane i klej stosowany do przytwierdzania musz być odporne na działanie
temperatur do 100°C.
Listwy cienne na krawędziach musz być termoodporne.
Nie instalować płyty kuchennej nad piekarnikiem bez wentylacji, lub nad zmywark do
naczy .
Zapewnić odst p 2Ń mm pod doln czę ci obudowy płyty, aby umo liwić wła ciwy
przepływ powietrza dla urz dzenia elektronicznego.
Je li pod płyt znajduje się szuflada, unikać wkładania do niej łatwopalnych przedmiotów
(np. substancji w sprayu) lub przedmiotów nie odpornych na wysokie temperatury.
Materiały, które s często u ywane do wykonania blatów kuchennych rozszerzaj się pod
wpływem działania wody. Aby zabezpieczyć krawęd wycięcia, nało yć warstwę lakieru
lub specjalnego uszczelniacza. Ze szczególn
staranno ci
nale y zało yć
samoprzylepne zł cze dostarczone wraz z płyt , aby zapobiec jakimkolwiek wyciekom do
wnętrza mebla stanowi cego podparcie. Uszczelka ta gwarantuje prawidłowe
uszczelnienie, gdy jest stosowana będzie w poł czeniu z gładk powierzchni blatu.
Bezpieczna odległo ć między płyt a okapem kuchennym umieszczonym powy ej musi
być zgodna z zaleceniami producenta okapu. W przypadku braku instrukcji nale y
zachować minimaln odległo ć 76Ń mm.
Nie wolno, aby po wykonaniu zabudowy kabel ł cz cy był poddawany jakimkolwiek
naprę eniom mechanicznym, np. wynikaj cym z faktu wło enia szuflady.
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PODŁ CZźNIź źLźKTRYCZNE













Instalację niniejszego urz dzenia oraz podł czenie go do sieci elektrycznej powinno się
powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi, który posiada wiedzę na temat przepisów
normatywnych i który skrupulatnie ich przestrzega.
Po zabudowaniu, zapewnić zabezpieczenie czę ci będ cych pod napięciem.
Źane niezbędne dla wykonania podł czenia znajduj się na naklejkach umieszczonych na
obudowie płyty w pobli u listwy przył czeniowej.
Podł czenie do sieci musi być wykonane przy u yciu gniazdka z uziemieniem lub poprzez
wył cznik wielobiegunowy z minimalnym rozwarciem styków 3 mm.
Obwód elektryczny musi być oddzielony od sieci przy pomocy odpowiednich urz dze , na
przykładŚ wył czników, bezpieczników lub styczników.
Je li urz dzenie nie jest wyposa one w łatwo dostępn wtyczkę, to zgodnie z przepisami
w instalacji musz być zamontowane wył czniki.
W doprowadzaj cy musi być umieszczony tak, aby nie dotykać gor cych czę ci płyty
kuchennej lub piekarnika.

Ostrze enieĄ
Niniejsze urz dzenie musi być podł czone wył cznie do sieci 23Ń V~ 5Ń/6Ń Hz.
Zawsze podł czyć przewód uziemiaj cy.
Stosować się do schematu poł cze .
Nale y u yć kabla poł czeniowego z wyposa enia urz dzenia.
Nale y u yć zielono- ółtego kabla, jako kabla uziemienia, niebieskiego i br zowego, jako
neutralnego N, natomiast czarnego i szarego, jako fazy L.
Sieć

Podł czenie

rednica
przewodu

Przewód

Bezpiecznik

230V~ 50/60Hz

1 Faza + N

3 x 1,5 mm²

H 05 VV - F
H 05 RR - F

16 A *

* obliczono przy współczynniku jednoczesno ci zgodnie z norm źN 6Ń335-2-6/1990

Ostrze enieĄ Upewnić si , czy kable s prawidłowo poł czone i dokr cone.
Nie ponosimy odpowiedzialno ci za jakiekolwiek zdarzenia powstałe w efekcie
nieprawidłowego podł czenia, lub które mog mieć miejsce w zwi zku z u ywaniem
urz dzenia, które nie jest uziemione lub posiada wadliwe uziemienie.
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