Instruction Manual for Induction Hob

ENGLISH

Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej

POLSKI

HDIMC30

Thank you for purchasing the HOOVER induction hob. Please read this instruction manual
carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference.
Dziękujemy za zakup płyty indukcyjnej HOOVER. Przed użyciem płyty indukcyjnej należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu,
aby móc do niej wrócić w przyszłości.
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Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie potwierdzamy, że urządzenie to jest zgodne ze wszelkimi dotyczącymi
tego produktu obowiązującymi prawnie wymogami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.
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1.
1.1

Wstęp
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Przed użyciem płyty kuchennej należy przeczytać poniższe informacje.

1.2

Instalacja

1.2.1 Zagrożenie porażenia prądem
•
•
•
•

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania
elektrycznego.
Podłączenie do prawidłowo uziemionej instalacji elektrycznej jest niezbędne i obowiązkowe.
Zmiany w domowej instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub śmierć.

1.2.2 Niebezpieczeństwo skaleczenia
•
•

Należy zachować ostrożność – krawędzie panelu są ostre.

Brak zachowania ostrożności może spowodować obrażenia lub skaleczenia.

1.2.3 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Przed zainstalowaniem lub użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje.
Nigdy nie umieszczać na urządzeniu żadnych łatwopalnych materiałów ani produktów.
Proszę udostępnić niniejsze informacje osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty
instalacji.
Aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa, urządzenie należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji.
To urządzenie powinno zostać prawidłowo zainstalowane i uziemione wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie powinno być podłączone do obwodu, który zawiera rozłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie
urządzenia od zasilania.
Nieprawidłowe zainstalowanie urządzenia może spowodować utratę gwarancji lub prawa do składania roszczeń z tytułu
odpowiedzialności.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej
lub psychicznej bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub poinstruowano je w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały one potencjalne zagrożenia.
Nie zezwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub inną
wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Ostrzeżenie: W przypadku płyt grzejnych z tworzyw szklano-ceramicznych lub podobnych materiałów, które osłaniają części
przewodzące prąd, jeśli powierzchnia jest popękana, należy wyłączyć urządzenie, aby nie narazić się na możliwe porażenie
elektryczne.
Zabrania się umieszczania na powierzchni płyty metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ
mogą one się nagrzewać.
Nie należy używać myjki parowej.
Nie używać myjki parowej do czyszczenia płyty kuchennej.
Urządzenie nie powinno być sterowane przez zewnętrzny regulator czasowy lub osobny system sterowania zdalnego.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie należy przechowywać przedmiotów na polach grzejnych do gotowania.
Proces gotowania powinien przebiegać pod nadzorem. Krótki proces gotowania powinien być stale nadzorowany.
OSTRZEŻENIE: gotowanie na płycie przy użyciu tłuszczu lub oleju może stanowić zagrożenie i spowodować pożar. NIGDY nie
należy próbować gasić pożaru wodą. Należy wyłączyć urządzenie, a następnie zakryć płomień, na przykład pokrywką lub kocem
gaśniczym.

1.3

Obsługa i konserwacja

1.3.1 Zagrożenie porażenia prądem
•

•
•

Nie gotować na pękniętej lub złamanej płycie kuchennej. Jeśli powierzchnia płyty kuchennej jest pęknięta lub złamana, należy
natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wyłącznik ścienny) i skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.
Przed czyszczeniem lub konserwacją odłączyć płytę kuchenną od wyłącznika ściennego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
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1.3.2 Zagrożenie dla zdrowia
•
•

•

To urządzenie spełnia wymagania norm bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
Niemniej jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) przed użyciem
tego urządzenia muszą skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu, aby upewnić się, że pole elektromagnetyczne nie
będzie miało szkodliwego wpływu na ich implanty.
Nieprzestrzeganie poniższego zalecenia może spowodować śmierć.

1.3.3 Zagrożenie związane z gorącą powierzchnią
•
•
•
•
•

Podczas użytkowania dostępne części tego urządzenia staną się wystarczająco gorące, aby spowodować oparzenia.
Nie dopuścić, aby ciało, ubranie lub jakikolwiek inny przedmiot oprócz odpowiedniego naczynia do gotowania zetknęło się ze
szkłem indukcyjnym, dopóki powierzchnia nie ochłodzi się.
Dzieci powinny przebywać z dala od urządzenia.
Uchwyty naczyń mogą być gorące podczas dotknięcia. Sprawdzić, czy uchwyty naczyń nie znajdują się nad innymi strefami
grzewczymi, które są włączone. Utrzymywać uchwyty poza zasięgiem dzieci.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poparzenia i oparzenia.

1.3.4 Niebezpieczeństwo skaleczenia
•
•

Ostre jak brzytwa ostrze skrobaka do płyty kuchennej jest odsłonięte, gdy osłona zabezpieczająca jest cofnięta. Używać z
najwyższą ostrożnością, zawsze przechowywać bezpiecznie i w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Brak zachowania ostrożności może spowodować obrażenia lub skaleczenia.

1.3.5 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Przegrzanie spowoduje dymienie oraz rozlanie tłuszczów,
które mogą się zapalić.
Nigdy nie używać urządzenia jako powierzchni do pracy lub przechowywania.
Nigdy nie pozostawiać żadnych przedmiotów ani naczyń na urządzeniu.
Nie umieszczać ani nie pozostawiać żadnych przedmiotów, które mają właściwości magnetyczne (np. kart kredytowych, kart
pamięci) lub urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3) w pobliżu urządzenia, ponieważ mogą one być
narażone na działanie pola elektromagnetycznego.
Nigdy nie używać urządzenia do ogrzewania lub dogrzewania pomieszczenia.
Po użyciu zawsze wyłączać strefy grzewcze i płytę kuchenną zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji (np. za pomocą przycisków
dotykowych). Nie polegać na funkcji wykrywania patelni w celu wyłączenia strefy grzewczej podczas zdejmowania patelni.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem, siadanie, stanie na nim lub wspinanie się na niego.
Nie przechowywać przedmiotów interesujących dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci wspinające się na płytę kuchenną
mogą ulec poważnemu obrażeniu.
Nie pozostawiać dzieci samych lub bez opieki w strefie, gdzie urządzenie jest używane.
Dzieci lub osoby niepełnosprawne, które mają ograniczoną zdolność do korzystania z urządzenia, powinny znajdować się pod
opieką odpowiedzialnej i kompetentnej osoby, która udzieli im instrukcji w zakresie korzystania z urządzenia. Instruktor
powinien być przekonany, że może korzystać z urządzenia bez powodowania zagrożenia dla siebie lub swojego otoczenia.
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że wyraźnie to zalecono w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne
czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Nie umieszczać ani nie upuszczać ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
Nie stawać na płycie kuchennej.
Nie używać patelni z wyszczerbionymi krawędziami ani nie przesuwać takich patelni po powierzchni szkła indukcyjnego,
ponieważ może to porysować szkło.
Do czyszczenia płyty kuchennej nie używać szczotek drucianych ani innych szorstkich środków ściernych, ponieważ mogą one
porysować szkło indukcyjne.
To urządzenie jest przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: – w
pomieszczeniach kuchennych personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; – w gospodarstwach rolnych; – przez
klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; – środowiskach typu „bed and breakfast”.
OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania urządzenie i dostępne części nagrzewają się do wysokiej temperatury.
OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z osłon płyty kuchennej zaprojektowanych przez producenta urządzenia lub
wskazanych przez niego w instrukcji obsługi jako odpowiednie bądź z osłon płyty kuchennej wbudowanych w urządzenie.
Stosowanie nieprawidłowych osłon może doprowadzić do wypadków.
Należy zachować ostrożność. aby uniknąć dotykania elementów grzejnych.
Należy upewnić się, że dzieci do 8 roku życia nie mają dostępu do urządzenia.
Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dostępu przez dzieci w wieku poniżej 8 lat.
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Gratulujemy zakupu nowej płyty indukcyjnej.

Zalecamy poświęcić trochę czasu na przeczytanie niniejszej Instrukcji obsługi/instalacji, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo
zainstalować i obsługiwać urządzenie.
W celu dokonania instalacji należy zapoznać się z sekcją dotyczącą instalacji.
Przed użyciem należy przeczytać uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować niniejszą Instrukcję
obsługi/instalacji do wykorzystania w przyszłości.

2.
2.1

Opis produktu
Widok z góry
1.
2.
3.
4.
5.

2.2

Panel sterowania

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przycisk Boost
3. Element sterowania zwiększaniem wartości
minutnika
4. Element sterowania zmniejszaniem wartości
minutnika
5. Blokada elementów sterowania
6. Suwak mocy
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Strefa maks. 1500/2000W
Strefa maks. 1200/1500W
Płyta szklana
Przycisk włączania/wyłączania
Panel sterowania

2.3

Zasada działania

Gotowanie indukcyjne to bezpieczna, zaawansowana, wydajna i ekonomiczna technologia gotowania. Do działania urządzenia
wykorzystywane są wibracje elektromagnetyczne generujące ciepło bezpośrednio na patelni, a nie pośrednio poprzez nagrzewanie
powierzchni szklanej. Szkło staje się gorące tylko dlatego, że patelnia nagrzewa się.

Żelazny garnek
Obwód magnetyczny
Szklana płyta ceramiczna
Moduł indukcyjny
Indukowane prądy

2.4
•
•

Przed użyciem nowej płyty indukcyjnej

Należy przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na sekcję „Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem”.
Zdjąć folię ochronną, która może nadal znajdować się na płycie indukcyjnej.

2.5

Dane techniczne
Płyta indukcyjna

RDIMC30

Strefy grzewcze

2 strefy

Napięcie zasilania

220 – 240 V~ 50 Hz lub 60 Hz

Zainstalowana moc elektryczna

3500 W

Rozmiary produktu – dł. x szer. x wys. (mnn)

288 x 520 x 56

Wymiary w przypadku zabudowy A × B (mm)

268 x 500

3.

Działanie produktu

3.1

Przyciski dotykowe

•
•
•
•

Przyciski reagują na dotyk, więc nie trzeba ich naciskać.
Użyć opuszki palca, a nie jego czubka.
Przy każdym odnotowaniu dotknięcia przez urządzenie generowany jest sygnał dźwiękowy.
Upewnić się, że przyciski są zawsze czyste, suche i że nie ma na nich żadnego przedmiotu (np. naczynia lub szmatki). Nawet
cienka warstwa wody może utrudniać ich działanie.
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3.2

Wybór odpowiedniego naczynia do gotowania
•
•

•
•
•

•

Używać tylko naczyń z podstawą odpowiednią do gotowania
indukcyjnego.
Znaleźć symbol indukcji na opakowaniu lub na dnie patelni.

Aby sprawdzić, czy posiadane naczynia są odpowiednie, wystarczy przeprowadzić
test magnetyczny.
Przesunąć magnes w kierunku podstawy patelni. Jeśli jest przyciągany, patelnia
jest odpowiednia do gotowania indykcyjnego.
W przypadku braku magnesu można:
1. Wlać niewielką ilość wody na patelnię, którą zamierza się sprawdzić.
2. Jeśli wyświetlacz nie miga i woda się nagrzewa, naczynie jest odpowiednie.
Naczynia wykonane z następujących materiałów nie są odpowiednie: czysta stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez
podstawy magnetycznej, szkła, drewna, porcelany, ceramiki i naczynia gliniane.

Nie używać naczyń z wyszczerbionymi krawędziami lub krzywą podstawą.

Upewnić się, że podstawa patelni jest gładka, leży płasko na szkle i ma taki sam rozmiar jak strefa grzewcza. Stosować patelnię o
średnicy równej wielkości grafiki wybranego pola. Używając garnka, zużywamy nieco więcej energii przy jego maksymalnej
wydajności. W przypadku korzystania z mniejszych garnków wydajność może być niższa od oczekiwanej. Płyta grzewcza może nie
wykryć naczynia mniejszego niż 140 mm. Zawsze wyśrodkować patelnię na strefie gotowania.

Zawsze podnosić patelnię z płyty indukcyjnej, a nie przesuwać jej, ponieważ może porysować szkło.
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3.3

Jak z niej korzystać

3.3.1 Rozpoczynanie gotowania
Dotknąć przycisku ON/OFF na trzy sekundy. Po włączeniu zasilania emitowany jest
jeden sygnał akustyczny, na wszystkich wyświetlaczach widnieją wskazania „–” lub „–
–” informujące, że płyta indukcyjna jest w trybie gotowości.

Umieścić odpowiedni garnek na strefie grzewczej, z której zamierza się skorzystać.
• Należy upewnić się, że spód garnka i powierzchnia strefy grzewczej są czyste i
suche.

Dotknąć przycisku suwaka strefy grzewczej. Wskaźnik obok przycisku zacznie migać.

Wybrać ustawienie mocy, dotykając suwaka.
• Jeśli nie zostanie wybrane ustawienie mocy, w ciągu 1 minuty płyta indukcyjna
wyłączy się automatycznie. Wówczas trzeba będzie ponowić czynności od punktu
1.
• W trakcie gotowania można zmienić ustawienie mocy w dowolnym momencie.

Jeśli wyświetlacz miga

Zwiększanie mocy

Zmniejszanie mocy

naprzemiennie z ustawieniem mocy

Oznacza to że:
• nie postawiono garnka na właściwej strefie grzewczej lub
• używany garnek nie nadaje się do gotowania indukcyjnego lub
• garnek jest zbyt mały lub nie jest odpowiednio wyśrodkowany na strefie grzewczej.
Grzanie nie nastąpi, jeśli na strefie grzewczej nie znajduje się odpowiedni garnek.
Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 2 minutach, jeśli nie zostanie postawiony odpowiedni garnek.

3.3.2 Po skończonym gotowaniu
Dotknąć przycisku wyboru strefy grzewczej, która ma zostać wyłączona.

Wyłączyć strefę grzewczą, dotykając suwaka w stronę lewą.
Upewnić się, że na wyświetlaczu widnieje wartość „0”.

Wyłączyć całą płytę kuchenną, dotykając przycisku ON/OFF.
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Uważać na gorące powierzchnie
Na wyświetlaczu wciąż gorącej strefy grzewczej będzie widnieć litera H. Zniknie,
gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury. Może również służyć jako
funkcja oszczędzania energii. Jeśli zamierza się podtrzymać temperaturę garnków,
należy użyć strefy grzewczej, która jest wciąż gorąca.

3.3.3 Korzystanie z funkcji Boost
Włączanie trybu Boost

Dotknąć przycisku wyboru danej strefy grzewczej

Dotknąć przycisku Boost
. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „b”, co oznacza
maksymalny poziom mocy.

Wyłączanie funkcji Boost
Dotknąć przycisku wyboru danej strefy grzewczej, w przypadku której zamierza się
anulować funkcję Boost

Dotknąć przycisku „Boost”
, aby wyłączyć funkcję Boost, wtedy strefa grzejna
powróci do pierwotnego ustawienia.

•
•
•

Z funkcji tej można skorzystać na każdej strefie grzewczej.
Strefa grzewcza powróci do pierwotnego ustawienia po 5 minutach.
Jeśli początkowe ustawienie mocy wynosi 0, po 5 minutach nastąpi powrót do poziomu 9.

3.3.4
•
•

Blokowanie elementów sterowania

Elementy sterowania można zablokować, aby zapobiec użyciu ich przez osoby niepowołane (np. przez dzieci, które przypadkowo
włączą strefy grzewcze).
Po zablokowaniu elementów sterowania wszystkie elementy sterowania z wyjątkiem przycisku ON/OFF są nieaktywne.
Jak zablokować elementy sterowania
Dotknąć i przytrzymać przez chwilę jednocześnie przycisk
regulatora czasowego „

” i regulatora czasowego „

Na wskaźniku regulatora czasowego będzie widnieć wskazanie
„Lo”.

”.

Jak odblokować elementy sterowania
Dotknąć i przytrzymać przez chwilę jednocześnie przycisk regulatora czasowego „

” i regulatora czasowego „

”.

Gdy płyta kuchenna jest w trybie zablokowanym, wszystkie elementy sterowania są wyłączone z wyjątkiem przycisku
ON/OFF

. W sytuacji awaryjnej płytę indukcyjną można zawsze wyłączyć za pomocą przycisku włączania/wyłączania

, ale przy kolejnym użyciu należy najpierw płytę odblokować.
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3.3.5 Przycisk regulatora czasowego
Z regulatora czasowego można korzystać na dwa różne sposoby:
• Można używać go jako minutnika. W takiej sytuacji regulator czasowy nie wyłączy żadnej strefy grzewczej przed upływem
ustawionego czasu.
• Można go ustawić tak, aby wyłączyć jedną lub więcej stref grzewczych po upływie ustawionego czasu.
Czas maksymalnego ustawienia w regulatorze to 99 minut.
a) Korzystanie z regulatora czasowego jako minutnika
Jeśli użytkownik nie wybierze żadnej strefy grzewczej
Upewnić się, że płyta grzewcza jest włączona.
Uwaga: można użyć minutnika, nawet jeśli nie zostanie wybrana żadna strefa grzewcza.
Dotknąć przycisków „+” regulatora czasowego. Wskaźnik minutnika zacznie migać i na
wyświetlaczu regulatora czasowego będzie widoczne wskazanie „10”.

Ustawić czas, dotykając przycisku „-” lub „+” regulatora czasowego.
Wskazanie: Dotknąć raz przycisku „-” lub „+” regulatora czasowego, aby zmniejszyć lub
zwiększyć czas o 1 minutę.
Dotknąć i przytrzymać raz przycisk „-” lub „+” regulatora czasowego, aby zmniejszyć lub
zwiększyć czas o 10 minut.

Po dotknięciu jednocześnie przycisków „-” i „+” regulator czasowy zostanie anulowany, a na
wyświetlaczu minut pojawi się „00”.

Po ustawieniu odliczanie czasu rozpocznie się natychmiast. Wyświetlacz pokaże pozostały czas,
a wskaźnik regulatora czasowego będzie migać przez 5 sekund.

Nastąpi sygnał dźwiękowy trwający 30 sekund, a wskaźnik regulatora czasowego pokaże „- -”,
gdy zakończy się ustawiony czas.
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b) Ustawianie regulatora czasowego w celu wyłączenia jednej strefy grzewczej
Ustawienie jednej strefy
Dotknąć suwaka obsługi danej strefy grzewczej.

Ustawić czas, dotykając przycisku „-” lub „+” regulatora czasowego.
Wskazanie: Dotknięcie raz przycisku „-” lub „+” regulatora czasowego zmniejszy lub
zwiększy czas o 1 minutę.
Dotknięcie i przytrzymanie przycisku „-” lub „+” regulatora czasowego zmniejszy lub
zwiększy czas o 10 minut.

Po dotknięciu jednocześnie przycisków „-” i „+” regulator czasowy zostanie anulowany, a na
wyświetlaczu minut pojawi się „00”.

Po ustawieniu odliczanie czasu rozpocznie się natychmiast. Wyświetlacz pokaże pozostały
czas, a wskaźnik regulatora czasowego będzie migać przez 5 sekund.
UWAGA: czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy zaświeci się, wskazując, że wybrana
jest ta strefa.

Po upływie czasu grzania ustawionego na regulatorze odpowiednia strefa grzewcza zostanie
automatycznie wyłączona.

Pozostałe strefy grzewcze będą nadal działać, jeśli zostały wcześniej włączone.
Ustawianie większej liczby stref:
Etapy ustawiania większej liczby stref są podobne do etapów ustawiania jednej strefy.
Po ustawieniu czasu dla kilku pól grzejnych jednocześnie zaświecą się punkty dziesiętne odpowiednich pól grzejnych. Na
wyświetlaczu minut widoczne są minuty odliczane przez regulator czasowy. Kropka właściwa dla danej strefy miga.
Pokazano to poniżej:
(ustawienie na 15 minut)
(ustawienie na 45 minut)
Po upływie czasu odliczania odpowiednia
strefa wyłączy się. Następnie wyświetli nowe minuty
odliczane przez regulator czasowy i kropka właściwa dla danej strefy będzie
migać.

(ustawienie na 30 minut)

Pokazano to po prawej stronie:
Dotknąć przycisku wyboru strefy grzewczej. Właściwy czas pojawi się na wskaźniku regulatora czasowego.
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c) Anulowanie działania regulatora czasowego
Dotknąć przycisku suwaka strefy grzewczej, dla której zamierzamy anulować
działanie regulatora czasowego.

Po dotknięciu jednocześnie przycisków „-” i „+” regulator czasowy zostanie
anulowany, a na wyświetlaczu minut pojawi się „00”.
Dotknąć suwaka, aby ustawić regulator czasowy na „00”. Działanie regulatora czasowego zostanie anulowane.
3.3.6 Domyślne czasy działania
Automatyczne wyłączanie się to funkcja zabezpieczająca płytę indukcyjną. Płyta wyłącza się automatycznie, jeśli użytkownik
zapomni ją wyłączyć po gotowaniu. Domyślne czasy pracy dla różnych poziomów mocy pokazane są w poniższej tabeli:
Poziom mocy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Domyślny regulator czasowy działania (godzina)

8

8

8

4

4

4

2

2

2

Po zdjęciu garnka płyta indukcyjna może natychmiast zatrzymać ogrzewanie i wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
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4.

Dbałość i czyszczenie
Co?

Codzienne zabrudzenia na
szkle (odciski palców, ślady,
plamy pozostawione przez
jedzenie lub niesłodkie
pozostałości na szkle)

Jak?

Ważne!

1. Wyłączyć zasilanie płyty kuchennej.
2. Zastosować środek do czyszczenia płyty
kuchennej, gdy szkło jest jeszcze ciepłe (ale
nie gorące!)
3. Wypłukać i wytrzeć do sucha czystą
ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
4. Włączyć ponownie zasilanie płyty
kuchennej.

•

•

•

Ślady po kipieniu, stopiona
żywność i gorący cukier
pozostawiają wycieki na szkle

Rozlane pozostałości na
przyciskach dotykowych

Natychmiast usunąć je za pomocą plastikowej
łopatki, szpachelki lub skrobaka,
odpowiednich do indukcyjnych płyt
kuchennych, ale uważać na gorące
powierzchnie stref grzewczych:
1. Wyłączyć zasilanie płyty kuchennej od
gniazdka ściennego.
2. Trzymać ostrze lub narzędzie pod kątem 30°
i zeskrobać zabrudzenie lub przesunąć
rozlane pozostałości na chłodny obszar
płyty kuchennej.
3. Usunąć zabrudzenia lub rozlane
pozostałości ściereczką do naczyń lub
ręcznikiem papierowym.
4. Wykonać czynności z punktów od 2 do 4
sekcji „Codzienne zabrudzenia na szkle”
powyżej.

•

1. Wyłączyć zasilanie płyty kuchennej.
2. Usunąć rozlane pozostałości
3. Przetrzeć obszar przycisków sterowania
dotykowego czystą, wilgotną gąbką lub
szmatką.
4. Wytrzeć obszar do sucha papierowym
ręcznikiem.
5. Włączyć ponownie zasilanie płyty
kuchennej.

•
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•

Gdy zasilanie płyty kuchennej zostanie
wyłączone, nie będzie na niej wskazania
„gorąca powierzchnia”, ale pole grzejne
może nadal być gorące! Zachować
szczególną ostrożność.
Niektóre mocne środki czyszczące i
sztuczne środki czyszczące oraz środki
szorstkie/ścierne mogą porysować szkło.
Zawsze przeczytać etykietę, aby sprawdzić,
czy posiadany środek czyszczący jest
odpowiedni.
Nigdy nie pozostawiać pozostałości
środków do czyszczenia na płycie
kuchennej: szkło może zostać poplamione.
Jak najszybciej usunąć plamy pozostawione
przez słodką i stopioną żywność.
Pozostawione do ostygnięcia na szybie
mogą być trudne do usunięcia lub nawet
mogą trwale uszkodzić powierzchnię szkła.
Zagrożenie skaleczeniem: kiedy osłona
bezpieczeństwa jest wycofana, ostrze w
skrobaku jest ostre jak brzytwa. Używać z
najwyższą ostrożnością, zawsze
przechowywać bezpiecznie i w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

• Płyta kuchenna może emitować sygnały
dźwiękowe i wyłączać się, a przyciski
dotykowe mogą nie działać, gdy znajduje
się na nich płyn. Przed włączeniem płyty
kuchennej upewnić się, że obszar
przycisków sterowania dotykowego został
wytarty.

5.

Porady i wskazówki
Problem

Potencjalne przyczyny

Co należy zrobić?

Nie można włączyć płyty
indukcyjnej.

Brak zasilania.

Upewnić się, że płyta indukcyjna jest
podłączona do zasilania i jest włączona.
Sprawdzić, czy w domu lub okolicy nie
wystąpiła przerwa w dostawie energii
elektrycznej. Jeśli wszystko sprawdzono i
problem nadal występuje, należy
skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.

Przyciski sterowania
dotykowego nie reagują.

Przyciski sterowania są zablokowane.

Odblokować przyciski sterowania. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, patrz
sekcja „Korzystanie z płyty indukcyjnej”.

Przyciski sterowania są trudne
w obsłudze.

Na przyciskach sterowania może znajdować
się niewielka warstwa wody lub podczas
dotykania elementów sterujących używany
jest czubek palca.

Upewnić się, że obszar dotykania elementów
sterujących jest suchy i użyć opuszka palca
podczas dotykania elementów sterujących.

Szkło jest porysowane.

Naczynia o szorstkich krawędziach.

Używać naczyń z płaskimi i gładkimi
podstawami. Patrz „Wybór odpowiedniego
naczynia”.

Używane są nieodpowiednie, ścierne środki
czyszczące.

Patrz „Dbałość i czyszczenie”.

Podczas używania niektórych
patelni słychać trzaski lub
stuki.

Może to być spowodowane konstrukcją
naczyń kuchennych (warstw różnych metali o
różnych wibracjach).

Jest to normalne dla naczyń kuchennych i nie
jest to oznaka usterki.

Płyta indukcyjna generuje
delikatny hałas podczas
działania na wysokim
poziomie mocy.

Jest to spowodowane technologią gotowania
indukcyjnego.

Jest to normalne, ale hałas powinien się
zmniejszyć lub całkowicie ustać w momencie
wybrania niższego ustawienia temperatury.

Hałas wentylatora
dochodzący z płyty
indukcyjnej.

Zainstalowano wentylator chłodzący
wbudowany w płytę indukcyjną, aby zapobiec
przegrzaniu elementów elektronicznych. Może
występować nadal nawet po wyłączeniu płyty
indukcyjnej.

Jest to normalne i nie wymaga żadnej
interwencji. Nie wyłączać zasilania płyty
indukcyjnej, odłączając ją od gniazdka
ściennego, gdy wentylator pracuje.

Patelnie nie nagrzewają się i
pojawia się na wyświetlaczu.

Płyta indukcyjna nie może wykryć patelni,
ponieważ nie nadaje się do ogrzewania
indukcyjnego.
Płyta indukcyjna nie może wykryć patelni,
ponieważ jest zbyt mała dla strefy grzewczej
lub nie jest prawidłowo wyśrodkowana.

Używać naczyń odpowiednich do gotowania
indukcyjnego. Patrz sekcja „Wybór
odpowiedniego naczynia”.
Wyśrodkować patelnię i upewnić się, że jej
podstawa odpowiada rozmiarowi strefy
grzewczej.

Płyta indukcyjna lub pole
grzewcze niespodziewanie się
wyłączyły, rozlega się sygnał
dźwiękowy i wyświetlany jest
kod błędu (zwykle na
przemian z jedną lub dwoma
cyframi na wyświetlaczu
regulatora czasowego).

Usterka techniczna.

Zanotować litery i cyfry błędu, wyłączyć
zasilanie płyty indukcyjnej od gniazdka
ściennego i skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem.
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6.

Wyświetlanie błędów i ich sprawdzanie

Płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję autodiagnostyki. Dzięki niej technik może sprawdzić działanie różnych komponentów
bez wymontowywania ich lub wyjmowania płyty kuchennej z blatu.

Rozwiązywanie problemów
1) Kod usterki i możliwe rozwiązania ze strony użytkownika
Kod usterki

Problem

Rozwiązanie
Auto-Recovery

El

Napięcie zasilania jest wyższe od napięcia
znamionowego.

E2

Napięcie zasilania jest niższe od wartości
znamionowej.

E3

Wysoka temperatura czujnika płyty
ceramicznej.
(1#)

E4

Wysoka temperatura czujnika płyty
ceramicznej.
(2#)

E5

Wysoka temperatura IGBT. (1#)

E6

Wysoka temperatura IGBT. (2#)

Sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowe.
Włączyć po sprawdzeniu, czy zasilanie jest
prawidłowe.

Poczekać, aż temperatura płyty ceramicznej powróci
do normalnego poziomu.
Dotknąć przycisku „ON/OFF”, aby ponownie
uruchomić urządzenie.
Poczekać, aż temperatura IGBT powróci do
normalnego poziomu.
Dotknąć przycisku „ON/OFF”, aby ponownie
uruchomić urządzenie. Sprawdzić, czy wentylator
działa płynnie; jeśli n i e, należy wymienić wentylator.

Brak Auto-Recovery
F3/F6

Usterka czujnika temperatury płyty ceramicznej
– zwarcie obwodu (F3 w przypadku 1#, F6 w
przypadku 2#)

F4/F7

Usterka czujnika temperatury płyty ceramicznej
– obwód otwarty (F4 w przypadku 1#, F7 w
przypadku 2#)

F5/F8

Usterka/nieprawidłowy czujnik temperatury
płyty ceramicznej . (F5 w przypadku 1#,F8 w
przypadku 2#)

F9/FA

Awaria czujnika temperatury IGBT (zwarcie
obwodu/obwód otwarty w przypadku 1#)

FC/FD

Awaria czujnika temperatury IGBT (zwarcie
obwodu/obwód otwarty w przypadku 2#)
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Sprawdzić połączenie lub wymienić czujnik
temperatury płyty ceramicznej.

Wymienić panel zasilania.

2) Konkretne usterki i rozwiązania

Usterka

Dioda nie zaświeca się po
podłączeniu urządzenia.

Niektóre przyciski nie działają
lub wyświetlacz LED jest
nieprawidłowy.

Zaświeca się wskaźnik trybu
gotowania, ale ogrzewanie
nie uruchamia się.

Problem

Rozwiązanie A

Brak zasilania.

Sprawdzić, czy wtyczka jest
dobrze włożona do gniazdka i
czy to gniazdko działa.

Nieprawidłowe podłączenie
akcesoryjnego panelu
zasilania i panelu
wyświetlacza.

Sprawdzić podłączenie.

Akcesoryjny panel zasilania
jest uszkodzony.

Wymienić akcesoryjny panel
zasilania.

Panel wyświetlacza jest
uszkodzony.

Wymienić panel
wyświetlacza.

Panel wyświetlacza jest
uszkodzony.

Wymienić panel
wyświetlacza.

Wysoka temperatura płyty.

Temperatura otoczenia może
być zbyt wysoka. Wlot
powietrza lub otwory
wentylacyjne powietrza mogą
być zablokowane.

Wentylator działa
niewłaściwie.

Sprawdzić, czy wentylator
działa płynnie;
jeśli nie, wymienić
wentylator.

Panel zasilania jest
uszkodzony.

Wymienić panel zasilania.

Używane naczynie jest
nieprawidłowe.

Ogrzewanie zatrzymuje się
nagle podczas działania, a na
wyświetlaczu miga litera „u”.

Dla stref grzewczych po tej
samej stronie (na przykład
pierwsza i druga strefa) może
być wyświetlane wskazanie
„u”.

Dźwięk silnika wentylatora
brzmi nietypowo.

Rozwiązanie B

Użyć odpowiedniego naczynia
(patrz Instrukcja).

Średnica garnka jest zbyt
mała.

Kuchenka uległa przegrzaniu;

Urządzenie jest przegrzane.
Poczekać, aż temperatura
powróci do normalnego
poziomu.
Dotknąć przycisku „ON/OFF”,
aby ponownie uruchomić
urządzenie.

Nieprawidłowe podłączenie
panelu zasilania i panelu
wyświetlacza;

Sprawdzić podłączenie.

Panel wyświetlacza w części
komunikacyjnej jest
uszkodzony.

Wymienić panel
wyświetlacza.

Główny panel zasilania jest
uszkodzony.

Wymienić panel zasilania.

Silnik wentylatora jest
uszkodzony.

Wymienić wentylator.

Obwód wykrywania patelni
jest uszkodzony, wymienić
panel zasilania.

Powyższe wskazania są jedynie przypuszczeniem, czynności takie wykonuje się przy powszechnych usterkach.
Proszę nie demontować urządzenia samodzielnie, aby uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty indukcyjnej.
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7.

Instalacja

7.1

Wybór sprzętu instalacyjnego

Wyciąć powierzchnię roboczą zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku.
Do celów instalacji i użytkowania wokół otworu należy zachować co najmniej 50mm wolnej przestrzeni. Należy upewnić się, iż
grubość powierzchni roboczej wynosi co najmniej 30 mm. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i większych odkształceń
spowodowanych promieniowaniem cieplnym pola grzejnego, należy wybrać termoodporny i izolowany powierzchniowo materiał
powierzchni roboczej (nie należy stosować drewna i podobnych materiałów włóknistych lub higroskopijnych jako materiału
powierzchni roboczej, chyba że są one impregnowane). Jak pokazano poniżej:
Uwaga: bezpieczna odległość pomiędzy bokami płyty grzewczej a wewnętrzną powierzchnią blatu roboczego powinna
wynosić co najmniej 3 mm.

USZCZELKA

Min. 3 mm

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G

268+4

500+4

min. 50

min. 50

min. 50

min. 50

min. 3 mm

-0

-0

W każdym przypadku należy upewnić się, iż indukcyjna płyta grzejna jest dobrze wentylowana oraz że wlot i wylot powietrza nie są
zablokowane. Upewnić się, że płyta indukcyjna jest w dobrym stanie, jak pokazano poniżej.

Uwaga: bezpieczna odległość pomiędzy płytą a znajdującą się nad płytą indukcyjną szafką powinna wynosić co najmniej
760 mm.
Ściana

Min. 30 mm

A (mm)

B (mm)

C
(mm)

D

E

760

min. 50

20 min.

Wlot
powietrza

Wylot powietrza 5
mm
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OSTRZEŻENIE: Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
Należy upewnić się, iż indukcyjna płyta grzejna jest dobrze wentylowana oraz że wlot i wylot powietrza nie
są zablokowane. W celu uniknięcia przypadkowego dotknięcia przegrzanego dna płyty grzewczej lub
wystąpienia podczas pracy nieoczekiwanego porażenia prądem elektrycznym, należy umieścić drewnianą
wkładkę, mocowaną wkrętami, w odległości co najmniej 50 mm od dna płyty grzewczej. Należy
postępować zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Min. 50 mm

Maks. 5 mm

Maks. 5 mm

Na zewnątrz płyty grzewczej znajdują się otwory wentylacyjne. UŻYTKOWNIK MUSI upewnić się, że otwory te nie są zablokowane
przez blat roboczy podczas ustawiania płyty grzewczej.

Należy pamiętać, że klej, stosowany do łączenia tworzywa sztucznego lub materiału drewnianego z meblami, musi być
odporny na temperaturę nie niższą niż 150 °C, aby uniknąć oderwania się panelu.
Dlatego też tylna ściana, powierzchnie przylegające i otaczające muszą być odporne na temperaturę 90 °C.

•
•

7.2
•
•
•
•
•

•
•
•

powierzchnia robocza jest równa i wypoziomowana, a żadne elementy konstrukcyjne nie zakłócają wymagań dotyczących
przestrzeni;
blat roboczy wykonany jest z żaroodpornego i izolowanego materiału;
jeśli płyta jest zainstalowana nad piekarnikiem, piekarnik ma wbudowany wentylator chłodzący;
instalacja będzie spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznej odległości i obowiązujących norm oraz przepisów;
odpowiedni rozłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie od zasilania elektrycznego jest wbudowany w stałą
instalację elektryczną, zamontowany jest i umieszczony zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami dotyczącymi tego typu
instalacji. Rozłącznik izolacyjny musi być rozłącznikiem zatwierdzonego typu, a odstęp między stykami rozłącznika musi wynosić
co najmniej 3 mm na wszystkich biegunach (lub na wszystkich przewodach aktywnych [fazowych], jeśli lokalne przepisy
dotyczące instalacji elektrycznej pozwalają na taką zmianę wymagań);
rozłącznik izolacyjny będzie łatwo dostępny dla klienta, gdy płyta zostanie zainstalowana;
w razie wątpliwości dotyczących instalacji należy się skonsultować z lokalnymi urzędem nadzoru budowlanego i zapoznać z
przepisami;
na powierzchniach ścian zastosowane są żaroodporne i łatwe do czyszczenia elementy wykończeniowe (np. płytki ceramiczne).

7.3
•
•
•
•

Przed zainstalowaniem płyty należy upewnić się, że:

Po zainstalowaniu płyty należy upewnić się, że:

kabel zasilający nie jest dostępny przez drzwi szafki lub szuflady;
istnieje odpowiedni przepływ świeżego powietrza od zewnętrznej części zabudowy do podstawy płyty;
jeśli płyta jest zainstalowana nad szufladą lub szafką, pod podstawą płyty zainstalowana jest odpowiednia bariera cieplna;
rozłącznik izolacyjny jest łatwo dostępny dla klienta.

7.4

Przed umiejscowieniem wsporników mocujących

Urządzenie powinno być umieszczone na stabilnej, gładkiej powierzchni (użyć materiałów opakowania). Nie wywierać nacisku na
elementy sterowania wystające z płyty.
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7.5

Regulacja pozycji wspornika

Zamocować płytę na powierzchni roboczej, przykręcając 4 wsporniki na spodzie płyty (patrz rysunek) po instalacji. Wyregulować
pozycję wspornika, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie do różnych grubości blatu.

PŁYTA GRZEWCZA

PŁYTA GRZEWCZA

STÓŁ

STÓŁ

WSPORNIK

WSPORNIK

Po instalacji wsporniki w żadnym wypadku nie mogą stykać się z wewnętrznymi powierzchniami blatu roboczego (patrz rysunek).

7.6

Przestrogi

1. Płyta indukcyjna powinna zostać zainstalowana przez wykwalifikowany personel lub techników. Dysponujemy specjalistami
wykonującymi tego typu usługi. Nigdy nie przeprowadzać takich czynności samodzielnie.
2. Płyta kuchenna nie może zostać zainstalowana bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką, ponieważ
wilgotność może uszkodzić elementy elektroniczne płyty.
3. Indukcyjna płyta grzejna powinna być zainstalowana w taki sposób, aby zapewniać jak lepsze odprowadzanie ciepła w celu
zwiększenia jej niezawodności.
4. Ściana i indukowana strefa grzewcza nad powierzchnią blatu powinny być odporne na ciepło.
5. Aby uniknąć uszkodzeń, panele warstwowe przekładek i klej muszą być odporne na ciepło.
6. Nie należy używać myjki parowej.

7.7

Podłączanie płyty do zasilania sieciowego
Płytę tę powinien podłączyć do zasilania sieciowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany specjalista. Przed
podłączeniem płyty do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy:
1. domowa instalacja elektryczna jest odpowiednia dla mocy płyty;
2. napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej;
3. przekroje kabla zasilającego mogą wytrzymać obciążenie określone na tabliczce znamionowej.
Aby podłączyć płytę do zasilania, nie należy używać adapterów, reduktorów ani urządzeń rozgałęźnych, ponieważ mogą
one spowodować przegrzanie i pożar.
Kabel zasilający nie może dotykać żadnych gorących części i musi być ustawiony tak, aby jego temperatura nie
przekroczyła 75°C w żadnym punkcie.
Należy wezwać elektryka, aby sprawdził, czy system okablowania w domu jest odpowiedni do tego typu zmian. Zmian
mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
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Brązowy

Niebieski

Żółty/Zielony

Gniazdo powinno być podłączone zgodnie z odpowiednią normą lub do jednobiegunowego przerywacza obwodu. Sposób połączenia
pokazano poniżej.

N

L

PE
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeśli kabel jest uszkodzony lub wymaga wymiany, czynność ta musi zostać przeprowadzona przez pracownika serwisu
posprzedażnego za pomocą specjalnych narzędzi, aby uniknąć wypadków.
Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do zasilania sieciowego, należy zainstalować wielobiegunowy przerywacz obwodu
o minimalnej przerwie między stykami wynoszącej 3 mm.
Instalator musi zapewnić poprawne podłączenie elektryczne, oraz zapewnić że jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa.
Kabel nie może być zgięty ani ściśnięty.
Kabel musi podlegać regularnym sprawdzeniom i wymianie, dokonywanej wyłącznie przez odpowiednio autoryzowanych
techników.
Żółto-zielony przewód kabla zasilającego musi być podłączony do uziemienia zarówno źródła zasilania, jak i zacisków urządzenia.
Producent nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki będące skutkiem użytkowania urządzenia, które nie jest
podłączone do uziemienia lub którego ciągłość uziemienia jest nieprawidłowa.
Jeśli urządzenie posiada wyjście gniazdowe, musi być tak zainstalowane, aby możliwy był dostęp do takiego wyjścia.

Po zainstalowaniu nie ma dostępu do powierzchni dolnej i przewodu zasilającego płytę.

UTYLIZACJA: nie utylizować
tego produktu jako
niesegregowanego odpadu
komunalnego. Konieczna jest
selektywna zbiórka takich
odpadów do specjalnego
przetwarzania.

Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Upewniając się, że urządzenie zostało
prawidłowo zutylizowane, można zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia
ludzkiego, które mogłyby powstać, gdyby zostało zutylizowane w niewłaściwy sposób.
Symbol na produkcie oznacza, że nie może być on traktowany jak zwykły odpad z
gospodarstwa domowego. Powinien on zostać przekazany do punktu zbiórki w celu recyklingu
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Urządzenie wymaga specjalistycznej utylizacji odpadów. Aby dowiedzieć się więcej na temat
przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami
lokalnymi, służbami utylizującymi odpady domowe lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania, odzysku i
recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami
utylizującymi odpady domowe lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
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Informacja o produkcie (domowa płyta grzejna elektryczna) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014
Pozycja

Oznaczenie

Identyfikator modelu

Technologia grzejna (indukcyjne pola
i obszary grzejne, promiennikowe
pola grzejne, płyty lite)

Jednostka

RDIMC30
płyta grzejna
elektryczna

Typ płyty grzejnej:
Liczba pól i/lub obszarów grzejnych

Wartość

pola

2

obszary

/

Indukcyjne pola grzejne

X

Indukcyjne obszary grzejne
promiennikowe pola grzejne
płyty lite

W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni
użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5
mm

W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość
powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru
grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm

Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w
przeliczeniu na kilogramy

Przód

0

14,0

cm

Tył

0

18,0

cm

Tylna lewa

L
W

cm

Tylna środkowa

L
W

cm

Tylna prawa

L
W

cm

Środkowa lewa

L
W

cm

Środkowa

L
W

cm

Środkowa prawa

L
W

cm

Przednia lewa

L
W

cm

Przednia
środkowa

L
W

cm

Przednia prawa

L
W

cm

Przód
Tył

ECelectric
cooking

ECelectric
cooking

ECelectric hob

Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg

189,9

Masa/kg

180,5

Masa/kg

185,2

Masa/kg

Przyjęta norma: EN 60350-2 Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 2: Płyty kuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
W celu uzyskania najlepszej wydajności płyty należy umieścić patelnię na środku pola grzejnego.
Korzystanie z pokrywki pozwoli na skrócenie czasów gotowania i zaoszczędzenie energii dzięki utrzymywaniu ciepła.
Ograniczyć do minimum ilość płynu lub tłuszczu, aby skrócić czas gotowania.
Rozpocząć gotowanie na najwyższym ustawieniu i zmniejszyć ustawiony poziom, gdy cała potrawa będzie podgrzana.
Stosować patelnię o średnicy równej wielkości grafiki wybranego pola.
Informacje te należy uważać za część instrukcji obsługi urządzenia.
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