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PLOŠČA ZA KUHANJE

Da boste povsem zadovoljni z delovanjem plošče 
za kuhanje, pred uporabo pozorno preberite 
celotna navodila za uporabo.

1 grelna plošča Ø 145
2 grelna plošča Ø 180
3 indikator delovanja (vključeno/izključeno)
4 gumb za nastavitev delovanja zadnje plošče 
5 gumb za nastavitev delovanja zadnje plošče 
6 indikator vroče plošče

Pomembno:
Da ne poškodujete steklo-keramične plošče, ne 
uporabljajte:
- posode z neravnim dnom,
- kovinske posode z emajliranim dnom.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Napetost Št. vodnikov in velikost

230 ~ +  HO5RR-F x 1,5mm2

• Za vklop grelne plošče obrnite gumb za nastavitev 
delovanja v smeri urnih kazalcev in nastavite 
želeno moč delovanja.

• Za vklop grelne plošče obrnite gumb za nastavitev 
delovanja v položaj 0.

• Plošča ima dva indikatorja vroče plošče, ki svetita, 
kadar plošča postane vroča. Indikatorja svetita 
tudi po izklopu plošče, saj je plošča še vedno 
vroča in tako tudi nevarna za opekline.

DIMENZIJE PLOŠČE ZA KUHANJE IN DELOVNEGA PULTA

Gumb 
(1–6)

Primerna uporaba Gumb 
(1–12)

1–2 topljenje masla, čokolade… 1–2

2 segrevanje jedi in manjše 
količine tekočine

2–3–4

3 segrevanje večje količine, 
priprava krem in omak

4–5–6

3–4 rahlo kuhanje zelenjave, 
špagetov, juhe, golaža…

6–7

4 praženje kotletov, kuhanje 
jedi brez pokrovke (rižote)…

7–8

4–5 pečenje mesa, krompirja, ribe, 
kuhanje večje količine vode…

8–9–10

6 hitro pečenje… 11–12
Vrsta PLAVD 230 V, 50 Hz, 2,9 kW
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ZAŠČITA OKOLJA
 
Embalaža
• Ovojnina, s katero je bil aparat zaščiten, je v celoti 

narejena iz materialov, primernih za nadaljnje 
recikliranje in je označena s simbolom . 

• Ko jo boste odvrgli, upoštevajte okoljevarstvene 
predpise. 

Odstranitev starega aparata
Ta izdelek je označen v skladu z evropsko direktivo 
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko 
opremo (WEEE 2002/96/EC). S pravilnim ravnanjem 
z odsluženo napravo boste pripomogli k varovanju 
zdravja ljudi in varstvu okolja, ki ga taki odpadki vse 
bolj obremenjujejo. 
Oznaka (obvezno ločeno zbiranje odpadne EE-

opreme)  na tem izdelku ali njegovi embalaži 
pomeni, da izrabljenega ne bi smeli odvreči skupaj z 
drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da 
neuporabno napravo brezplačno oddate na ustrezno 
označeno mesto za zbiranje električne in elektronske 
opreme in ne med običajne odpadke. 
 
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO   
•  Za kuhanje uporabljajte le plošče, katerih premer 

dna ustreza velikosti grelne plošče oz. je le 
malenkost večji od grelne površine.  

•  Uporabljajte le posode z ravnim dnom.  
•  Če je le mogoče naj bodo posode med kuhanjem 

pokrite s pokrovko.  
•  Zelenjavo kuhajte v malo 

vode in tako skrajšajte čas 
kuhanja.  

•  Ekonom lonec skrajša 
čas kuhanja in porabo 
električne energije.

OPOZORILA
•  Če se plošča razbije je ne smete uporabljati. 

Pokličite pooblaščeni servis.
•  Če je plošča opremljena z halogenskimi lučkami, 

ne glejte direktno v žarnice.   
• Plošča je namenjena samo za uporabo v 

gospodinjstvu. Proizvajalec ne sprejema 
odgovornosti zaradi nepravilne uporabe ali 
nepravilnega nastavljanja kontrolnih elementov.

• Ploščo zaščitite pred vremenskimi vplivi.
• Vsa popravila in nastavljanja prepustite 

pooblaščenemu serviserju.
• Z mokrimi rokami se plošče ne dotikajte in ne je 

 uporabljati brez obutve.
• Dve grelni plošči sta označeni z narisanimi krogi 

na steklo-keramični površini. Pred vklopom plošče 
preverite ali je le-ta čista.

• Kadar plošča deluje, se njeni deli segrejejo. 
Da preprečite opekline, ne pustite otrokom se 
približevati aparatu.

• Plošče naj ne uporabljajo otroci ali druge 
neusposobljene osebe.

• Zagotovite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
• Električne kable in druge električne aparate 

oddaljite od segretih delov  in še posebej od 
grelne plošče.

• Kadar med pečenjem uporabljate večje količine 
olja ali masti, morate aparat vedno imeti pod 
nadzorom. Olje in mast se lahko pregrejeta in 
vžgeta.

• Plošče ne uporabljajte kot odlagalne površine ali 
delovne površine.

• Grelne površine izklopite, če na njih ne kuhate.
• Kadar je plošča vroča na njo ali zraven nje ne 

odlagajte plastičnih delov, aluminijaste folije, 
oblek, papirja in podobnih vnetljivih predmetov.

• Kuhalna plošča je opremljena z grelnimi ploščami 
različnega premera. Za kuhanje uporabljajte 
le plošče, katerih premer dna ustreza velikosti 
grelne plošče oz. je le malenkost večji od grelne 
površine.  

PRED UPORABO KERAMIČNE PLOŠČE ZA 
KUHANJE
Pred uporabo odstranite naslednje:
- lepljivo folijo s plošče,
- zaščitno plast in plastičen film,
- preverite ali je bila plošča med transportom 

poškodovana, če ste v dvomih, pokličite našega 
zastopnika ali pooblaščeni servis.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Pomembno: plošče nikdar ne čistite z vodo pod 
visokim pritiskom ali parnim čistilnikom.
• Ploščo očistite po vsaki uporabi, ko je hladna. S 

tem preprečite nabiranje umazanije in čiščenje je 
lažje.

• Uporabite čisto krpo, vpojno kuhinjsko krpo in 
čistilo za posodo ali posebna čistila za keramične 
plošče.

• Nerjavno jeklo očistite s komercialnimi čistili za 
tovrstne površine.
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• Odvečno hrano in tekočino je treba s plošče 
obrisati, da se ne zapečejo na površino.

• Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih snovi, snovi 
na bazi klora ali žičko za čiščenje posode.

• Priporočamo vam, da ploščo občasno zaščitite s 
posebnim zaščitnim premazom (vosek) za steklo-
keramične plošče.

 
REŠEVANJE TEŽAV
Plošča ne dela
- Preverite električno napajanje.
- Gumb za nastavitev moči delovanja zavrtite v 

položaj 0, nato ponovno vključite ploščo. Preverite 
ali plošča deluje.

- Preverite ali je gumb za nastavite moči delovanja 
v položaju 0. Večpolno stikalo preklopite v položaj 
Off, počakajte nekaj minut in nato premaknite v 
položaj On.

SERVIS
Preden pokličete servis
• Preden kličete pooblaščeni servis, preverite, 

ali lahko sami odpravite napako in si pri tem 
pomagajte s poglavjem Servis. 

Če napake niste odpravili, pokličite pooblaščeni 
servis.
Jasno navedite:
•  vrsto napake,
•  vrsto in točen model aparata ,
•  servisno številko (številka napisana za besedo 

SERVICE na karakteristični tablici pod aparatom),
•  svoj polni naslov,
•  svojo telefonsko številko s področno kodo.

V kolikor potrebujete popravilo aparata, se obrnite 
na pooblaščenega serviserja (zaradi strokovnega 
popravila in originalnih rezervnih delov).
Neupoštevanje zgornjih napotkov lahko 
negativno vpliva na varnost in kakovost aparata.
 
PRIBOR
Steklen pokrov lahko kupite pri pooblaščenem 
servisu s kontrolno številko AMC 966 NB (New Black) 
AMC 966 MR (Mirror).

NAMESTITEV

Nasveti
Pomembno: pred kakršnim koli nameščanjem ali 
vzdrževanjem najprej odklopite napajalnik kabel z 
električnega napajanja.
• Vse električne priključitve morajo biti izvedene 

preden aparat priključite na električno napajanje.
• Priključitev in namestitev mora izvesti kvalificiran

strokovnjak, v skladu z napotki proizvajalca in 
lokalnih predpisov.

• Po odvzemu plošče za zrezke iz embalaže najprej 
preverite ali je morda bila plošča med transportom 
poškodovana. Če ste v dvomih, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja.

Priprava aparata na vgradnjo
• Pred vgradnjo aparata najprej pripravite delovni 

pult (izrežite luknjo). Previdno odstranite vso 
žagovino, ki bi lahko vplivala na delovanje plošče.

• Ploščo vgradite v delovni pult debeline najmanj 
30 mm in največ 50 mm.

• Vsaj 20 mm pod dno pečice namestite zaščitno 
ploščo, da tako preprečite dotik z vročim dnom 
plošče.

• Če je pod ploščo pečica, mora biti istega 
proizvajalca (Whirlpool) in opremljena s sistemom 
hlajenja.

• Med ploščo in pečico ne sme biti drugih 
predmetov (kabli, izolacija…).

• Sosednji element mora biti od plošče odstranjen 
vsaj 100 mm.

• V delovni pult naredite luknjo za ploščo primerne 
velikost; upoštevajte navedene dimenzije.

• Priporočamo, da zatesnite notranji rob delovne 
plošče z lepilom ali silikonom.

• Priloženo tesnilo namestite na ploščo (če še ni 
nameščena), najprej ploščo dobro očistite.

Steklo-keramična plošča
Pomembno: pred namestitvijo plošče za zrezke 
najprej odstranite plastični zaščitni film.

Odprtina na delovnem pultu mora biti narejena glede 
na dimenzije na sliki in znotraj dovoljenih toleranc. 
Plošče nikdar ne silite v luknjo na delovnem pultu, saj 
lahko zaradi prevelike sile poči (tudi šele čez čas).
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- V kolikor je delovna plošča lesena, uporabite 
priložene ploščice in vijake za pričvrstitev.

- Za pričvrstitev plošče uporabite priložene nosilce 
(A, slika 1).

- Ploščo pričvrstite na delovno ploščo.

Priključitev na električno omrežje
• Ta aparat mora biti ozemljen.
• Priključitev mora izvesti kvalificiran elektrikar,

v skladu z napotki proizvajalca in lokalnih 
predpisov.

• Montažer je odgovoren za pravilno priključitev 
aparata in za upoštevanje ustreznih varnostnih 
standardov.

• Napajalni kabel mora biti dolg dolg, da ga lahko 
priključite v električno vtičnico.

• Varnostna pravila zahtevajo uporabi enopolnega 
stikala z najmanj 3-milimetrskim razmikom med 
priključki.

• Ne uporabljajte vmesnikov vtičnic in 
podaljševalnih kablov.

• Po montaži električni deli ne smejo biti dostopni.
 
Priključitev na električno omrežje
Opomba: Zeleno/rumena žica za ozemljitev mora 

biti priključena z vijakom in simbolom .

Če napajalni kable še ni priključen:
- odstranite približno 70 mm izolacije z napajalnega 

kabla,
- odstranite približno 10 mm izolacije z žic 

napajalnega kabla,
- s primernim orodjem premaknite jeziček za 

pritrditev ohišja za kabel,
- kabel namestite skozi sponko in priključite žice,
- zaprite ohišje za kable,
- po opravljeni električni povezavi pričvrstite ploščo 

z zgornje strani s ploščicami za pritrditev, kot je 
prikazano na sliki 1.

Deklaracija o ustreznosti  
• Plošča za zrezke lahko pride v stik s hrano in 

ustreza smernici ES 89/109.
• Ta plošča je bila narejena samo za kuhanje. 

Vsaka druga uporaba (kot je gretje prostorov) je 
nepravilna in nevarna.

• Plošča za zrezke je dizajnirana,  narejena in 
prodana v skladu z:
- varnostnimi smernicami direktive “Nizke 

napetosti” ES 73/23,
- zaščitnimi zahtevami smernice ES 89/336,
- zahtevami direktive ES 93/68.

zgornja stran 50 mm

zgornja stran 40 mm

zgornja stran 30 mm


