210 mm

145 mm

210 mm

145 mm

145 mm

180 mm

145 mm

210 mm

180 mm

145 mm

240 mm

210 mm

240 mm

210 mm

145 mm
210 mm

145 mm

145 mm
210 mm

280/180 mm

145 mm

1

180 mm

180 mm
260 mm

A

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

0

560 +2 mm

580 mm

0

490 +2 mm

510 mm

mm

54 mm

Min. 50 mm

0

30

553 mm

R = 11,5 mm

583 +2 mm

+1
0

483 mm

0

0
560+2

0

513 +2 mm

490+2 mm

mm

R = 11,5 mm
6 mm

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

B

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

0

750 +2 mm

Min. 50 mm
0

490 +2 mm

510 mm

+1
0

30 mm

54 mm

770 mm

483 mm

742 mm

0

R = 11,5 mm

773 +2 mm

Min. 50 mm

0

490+2 mm

0

0

513 +2 mm

750+2 mm
R = 11,5 mm

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

Min. 3 cm
Max. 6 cm

Min. 5 mm

2

6 mm

1

2

3

Min. 40 cm
Min. 10 cm

Min. 5 cm

4

5

6

X4

3

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Ta navodila so na voljo tudi na spletni strani: www.whirlpool.eu
VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB JE ZELO POMEMBNA
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna sporočila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej
upoštevati.
To je simbol za nevarnost, ki opozarja o potencialnih tveganjih za uporabnike in druge.
Pri vseh varnostnih sporočilih so simbol za nevarnost in naslednji izrazi:

NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne
izognete.

OPOZORILO

Označuje nevaren situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne
izognete.

Vsa sporočila, ki so povezana z varnostjo, podajajo potencialno tveganje, na katero se nanašajo, in kako
zmanjšati nevarnost poškodbe, gmotne škode ali električnega udara zaradi nepravilne uporabe naprave. Pazite,
da upoštevate naslednje:
- Pri odstranjevanju embalaže in nameščanju aparata vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pred izvajanjem namestitvenih del odklopite napravo iz omrežne napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti specializiran tehnik skladno z navodili proizvajalca in
veljavnimi varnostnimi predpisi. Ne popravljajte ali zamenjujte delov aparata, razen če to ni izrecno
navedeno v uporabniškem priročniku.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava lahko priključi v omrežno napajanje, ko je nameščena v
omarico.
- Da bo namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi, je potrebno omnipolarno stikalo z najmanjšo
razdaljo med kontakti 3 mm.
- Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla naprave.
- Električni deli ne smejo biti po namestitvi naprave dostopni za uporabnika.
- Naprava je zasnovana izključno za gospodinjsko uporabo, za kuhanje hrane. Druga uporaba ni dovoljena
(npr. segrevanje prostorov). Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru nepravilne uporabe ali
napačne nastavitve upravljalnih elementov.
- Aparat in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnikov. Zelo majhni (0–3
let) in majhni otroci (3–8 let) se brez ustreznega nadzora ne smejo zadrževati v bližini aparata.
- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki
nimajo izkušenj in znanja, lahko uporabljajo aparat le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni
uporabi aparata ter se zavedajo morebitnih nevarnosti. Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
- Ne dotikajte se grelnih elementov naprave med in po uporabi. Pazite, da aparat ne pride v stik z blagom ali
drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vsi sestavni deli povsem ne ohladijo.
- V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Pazite pri kuhanju izdelkov, ki vsebujejo veliko maščobe in
olja.
- V predelek pod napravo morate namestiti ločevalno ploščo, ki ni priložena.
- Če je površina razpokana, izklopite napravo, da preprečite možnost električnega udara (velja samo za
naprave s stekleno površino).
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- Ta naprava ni namenjena delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.
- Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z vodo, ampak napravo izključite in nato pokrijte plamen npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
Nevarnost požara: ne hranite predmetov na kuhalni površini.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne spadajo na površino kuhalnika, ker se lahko
segrejejo.
- Po uporabi izklopite element kuhalnika s krmilnim elementom in se ne zanašajte na detektor posod (samo
za naprave z indukcijo).
VARSTVO OKOLJA
Odstranjevanje embalaže
Embalažni material je možno stoodstotno reciklirati in je označen z ustreznim simbolom (
odstraniti skladno z lokalnimi predpisi.

). Različnih delov embalaže ne smete odvreči v okolje, temveč jih morate

Odstranjevanje
Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
S tem, da zagotovite pravilno odstranjevanje naprave, lahko preprečite potencialno negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Simbol
na aparatu ali v priloženi dokumentaciji opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba predati
ustreznemu zbirnemu mestu za predelavo električne in elektronske opreme.

Nasveti za varčevanje z energijo
Za optimalne rezultate je priporočljivo:
• Uporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot kuhalno območje.
• Uporabljajte samo posode z ravnim dnom.
• Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.
• Z ekonom loncem prihranite še več energije in časa.
• Postavite posodo na sredino kuhalnega območja, ki je označeno na kuhalniku.

IZJAVA O SKLADNOSTI
-

Ta naprava je načrtovana, izdelana in se trži skladno z varnostnimi zahtevami nizkonapetostne direktive 2006/95/ES (ki zamenjuje 73/23/EGS v veljavni različici)
ter z zahtevami za zaščito po direktivi za elektromagnetno združljivost 2004/108/ES.
Aparat izpolnjuje zahteve po ekološki zasnovi v skladu z evropsko uredbo št. 66/2014 in je skladen z evropskim standardom EN 60350-2.

PRED UPORABO
POMEMBNO: Kuhalna območja se ne bodo vklopila, če posode niso prave velikosti. Uporabljajte samo posode s simbolom "INDUKCIJSKI SISTEM"
(glejte sliko). Postavite posodo na želeno kuhalno območje, preden vklopite kuhalnik.
Kuhališč pri uporabi ustreznih posod ni mogoče uporabljati pri temperaturah nižjih od 10° C.

OBSTOJEČA POSODA
V

NE

Z magnetom preverite, ali je dno posode primerno za uporabo na indukcijski kuhalni plošči: dno posode ni primerno, če ni magnetno.
- Pazite, da imajo posode ravno dno, drugače lahko spraskajo kuhalnik. Preverite posode.
- Posod nikdar ne postavljajte na površino nadzorne plošče kuhalnika. To bi lahko povzročilo gmotno škodo.
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PRIPOROČENE ŠIRINE DNA POSODE
Ø

Ø
XL

28 cm

L

21 cm

17 cm min.

28 cm maks.

Ø

Ø
15 cm min.

21 cm maks.

M

S

Ø

Ø
18 cm

12 cm min.

Ø

Ø
14,5 cm

18 cm maks.

10 cm min.

14,5 cm maks.

PRIPOROČENI POLOŽAJ POSODE
Če istočasno uporabljate dve kuhališči, ju za najboljšo zmogljivost namestite, kot je prikazano na slikah spodaj:

PREGLEDNICA RAVNI MOČI
Stopnja moči

Vrsta kuhanja

Boost

Hitro gretje

Največja moč
Cvrtje - vrenje
9-7

Porjavitev - počasno cvrtje vrenje - pečenje

Stopnja uporabe
(glede na izkušnje in navade pri kuhanju)
Kot nalašč za hitro segrevanje hrane do vretja, če uporabljate vodo ali tekočine za kuhanje, ki se hitro
grejejo
Kot nalašč za porjavitev, začetek kuhanja, cvrtje zamrznjenih izdelkov, hitro vretje
Kot nalašč za počasno cvrtje, vzdrževanje vrenja, kuhanje in pečenje (kratkotrajno, 5–10 minut)

Visoka moč
Porjavitev - kuhanje - dušenje - Kot nalašč za počasno cvrtje, vzdrževanje počasnega vrenja, kuhanje in pečenje (srednje dolgo, 10–20
minut), predgretje
počasno cvrtje - pečenje
7-5
Kuhanje – dušenje –
počasno cvrtje – pečenje
Srednja moč
4-3

Kuhanje - počasno vretje zgoščevanje - kombiniranje
testenin z omako

Nizka moč

2-1

Topljenje – odmrzovanje –
ohranjanje hane tople –
priprava bolj kremnih rižot

IZKLOP

Brez
moči

Nosilna površina

Kot nalašč za dušenje, rahlo vretje, kuhanje in pečenje (dalj časa).
Kot nalašč za kuhanje, ki zahteva več časa (riž, omake, pečenke, ribe) s tekočinami (npr. voda, vino,
juhe, mleko), kombiniranje testenin z omako
Kot nalašč za daljše kuhanje (količina, manjša od enega litra: riž, omake, pečenke, ribe) s tekočino
(npr. voda, vino, juha, mleko)
Kot nalašč za mehčanje masla, nežno taljenje čokolade, odtajevanje majhnih izdelkov in segrevanje
ravnokar skuhane hrane (npr. omake, juhe, mineštre)
Kot nalašč za segrevanje ravnokar skuhane hrane, pripravo bolj kremnih rižot in pogrevanje servirnega
pribora (z dodatki, ki so primerni za indukcijo)
Kuhalnik v stanju pripravljenosti ali izklopljen (morda bo prisotna preostala toplota, ki jo označuje znak
„H“)

OPOMBA:
Pri pripravi hrane, ki se hitro kuha in zahteva popolno porazdelitev toplote (npr. palačinke), na dvojnem kuhališču premera 28 cm (če je prisotno) ne uporabljajte posod
s premerom več kot 24 cm. Za občutljivo kuhanje (npr. taljenje čokolade ali masla) uporabljajte enojna območja z manjšim premerom.
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NAMESTITEV
Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite, ali je med transportom prišlo do poškodb. Če imate težave, se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
Za vgradne dimenzije in navodila za namestitev glejte slike na strani 2.

PRIPRAVA OMARICE ZA NAMEŠČANJE

•
•
•
•
•
•

Pod kuhalnik namestite ločevalno
ploščo.
Spodnji del izdelka po namestitvi ne sme
biti dostopen.
Ne namestite ločevalne plošče, če pod
kuhalnik namestite pečico.

57
75

min. 5 mm

OPOZORILO

min. 20 mm

80

6-7 cm

Razdalja med spodnjo stranjo naprave in ločevalno ploščo mora biti skladna z dimenzijami na sliki.
Da zagotovite pravilno delovanje izdelka, ne smete pregraditi minimalne razdalje med kuhalnikom in vrhom enote (min. 5 mm).
Če namestite pečico, pazite, da ima hladilni sistem.
Ne nameščajte kuhalnika nad pomivalni ali pralni stroj, da elektronska vezja ne pridejo v stik z vlago ali paro, ki bi jih lahko poškodovala.
Če kuhalnik vgrajujete v isti ravnini kot delovno površino, pokličite servisno službo in naročite komplet vijakov 4801 211 00112.
Če želite odstraniti kuhalnik, z izvijačem (ni priložen) odstranite obodne sponke na spodnji strani naprave.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
Aparat izklopite iz električnega napajanja.
Namestitev mora izvajati kvalificirano osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in
namestitve.
Proizvajalec zavrača vso odgovornost za poškodbo ljudi ali živali in za gmotno škodo, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisov v tem poglavju.
Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da lahko kuhalnik odstranite iz delovne površine.
Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu naprave, ista kot v vašem domu.

OPOZORILO

-

-

modra/siva
črna/rjava
rumeno/zeleno

1. Odstranite pokrov, ki pokriva priključke (A), tako da odvijete vijak, in vstavite pokrov v tečaj (B).
2. Napajalni kabel vstavite v objemko in žice povežite s priključki, kot je prikazano na diagramu ob priključkih.
3. Pritrdite napajalni kabel z objemko za kable.
4. Zaprite pokrov (C) in ga privijte na blok s priključki z vijakom, ki ste ga prej odstranili.
Kuhalna plošča nekaj sekund samodejno preverja vsako povezavo z omrežjem.
Povezava z omrežjem
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Avstralija in Združeno kraljestvo

črna

črna

rjava
modra
modra (siva)
rumeno/zeleno

SAMO ZA BELGIJO

črna
rjava

}

}

rjava

rumeno/zeleno
modra
modra (siva)

modra
modra (siva)
rumeno/zeleno

}

}

230 V 2 fazi 2N
SAMO ZA NIZOZEMSKO

črna
rjava
rumeno/zeleno
modra
modra (siva)

NAVODILA ZA UPORABO
Opis nadzorne plošče

Upravljalna plošča
Vklop/izklop
On/Off

Hitri dostop
Quick
access

Zapora nadzorne
Control
panel lockplošče

Drsnik
Slider
Upravljanje
moči/
Power
Management/
Časovnik/Gumb
za zaporo
Timer/Lock
upravljalne
plošče
function button

POWER

KrmilniCooking
elementi
kuhalnega
in ustrezendisplay
prikazovalnik
zone
controlsobmočja
and corresponding
Vklop/izklop
On/Off

Zapora nadzorne
Control
panel lockplošče

Časovnik
Timer

Upravljanje
moči/
Power
Management/
Intenzivna funkcija/
Booster/Automatic/Lock
Samodejno/Gumb
function button za
zaporo upravljalne plošče
KrmilniCooking
elementizone
kuhalnega
in ustrezen display
prikazovalnik
controlsobmočja
and corresponding

Vklop/izklop kuhalne plošče
Za vklop kuhalne plošče 2 sekundi držite gumb , dokler ne zasvetijo prikazi kuhališč. Za izklop držite isti gumb, dokler se prikazovalniki ne izklopijo. Vsa kuhalna
polja so izklopljena. Če je bila pečica v uporabi, indikator preostale toplote "H" ostane prižgan, dokler se kuhalna območja ne ohladijo.
Če 10 sekund po vklopu ne izberete funkcije, se kuhalnik samodejno izklopi.
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Vklop in prilagajanje kuhališč
Delovanje drsnika
Prikazovalnik moči

Povečanje stopnje moči

Kazalnik izbranega kuhalnega območja

Postavljanje kuhalnega območja

Zmanjšanje stopnje moči

Posodo postavite na kuhališče, vklopite kuhalno ploščo in vključite želeno kuhališče s pritiskom na ustrezni okrogli gumb, na prikazovalniku se prikaže „0“. Z drsnikom
(če je na voljo) lahko izberete želeno stopnjo moči, od najmanj 0 do največ 9 ali intenzivno funkcijo („Booster“). Če želite povečati stopnjo moči, s prstom večkrat
povlecite po drsniku z leve proti desni. Za nižjo moč povlecite v nasprotni smeri. Namesto tega lahko uporabite tudi gumba “+” in “-” za hitri dostop.

Izklop kuhališč
Kuhalno polje izklopite s pritiskom na ustrezni gumb, ki ga držite več kot 3 sekunde.
Kuhalno polje se izklopi in če je še vroče, se na prikazovalniku izpiše črka 'H'.

Zapora upravljalne plošče
Ta funkcija zaklene upravljalne tipke, da prepreči nenamerni vklop kuhalne plošče. Za zaporo upravljalne plošče vključite kuhalno ploščo in pritisnite ter zadržite gumb za zaporo
upravljalne plošče. Na vklop funkcije opozorita zvočni signal in osvetljen indikator pod simbolom ključa. Nadzorna plošča je, razen funkcije izklopa, zaklenjena. Če želite zaporo
nadzorne plošče izklopiti, ponovite postopek aktivacije. Svetleča pika se izklopi, kuhalnik pa je znova aktiven.
Voda, tekočina iz posod ali predmeti na gumbih pod simbolom lahko nenamerno vklopijo ali izklopijo funkcijo zapore nadzorne plošče.

Časovnik
Časovnik lahko uporabljate za nastavitev časa kuhanja na največ 99 minut (1 ura in 39 minut) za vsa kuhališča.
Izberite kuhališče, na katerem želite uporabiti časovnik, pritisnite na upravljalno tipko časovnika. Zvočni signal oznani delovanje vklop funkcije. Na zaslonu
se prikaže »00« in vklopi se LED lučka. Vrednost časovnika lahko povečate ali zmanjšate s pritiskom na funkcijo drsnika in gumba “+” in “-”. Ko nastavljeni
čas poteče, se oglasi zvočni signal, kuhalno polje pa se samodejno izklopi. Časovnik izklopite s pritiskom na gumb časovnika za vsaj 3 sekunde.
Če želite nastaviti časovnik za drugo kuhalno polje, ponovite zgornje korake. Prikaz časovnika vedno kaže časovnik za izbrano območje ali najkrajši časovnik.
Če želite spremeniti ali izklopiti časovnik, pritisnite gumb za izbiro kuhalnega polja za ta časovnik.

Opozorila upravljalne plošče
Posebne funkcije (če so na voljo)
Nekateri modeli imajo posebne funkcije:
Samodejna funkcija
Funkcija samodejno nastavi stopnjo moči, ki je primerna za vzdrževanje počasnega vrenja. Ko jed zavre, funkcijo vključite tako, da pritisnite gumb ustreznega kuhališča
in nato gumb
.
Indikator preostale toplote.
Kuhalna plošča je opremljena z indikatorjem preostale toplote za vsako kuhališče. Ti indikatorji opozarjajo uporabnika, kadar so kuhalna območja še vedno
vroča.
Če prikazovalnik kaže , je kuhališče še vedno vroče. Če sveti indikator preostale toplote določenega kuhališča, lahko kuhališče uporabite na primer za gretje
hrane ali topljenje masla.
Ko se kuhalno območje ohladi, se prikazovalnik izklopi.
Kazalnik nepravilne posode ali manjkajoče posode.
Če uporabljate posodo, ki ni primerna, ni pravilno postavljena ali nima pravih dimenzij za indukcijski kuhalnik, se bo na prikazovalniku pojavilo sporočilo
"ni posode" (glejte sliko ob strani). V takih primerih je priporočljivo, da posodo ponovno postavite na kuhalno ploščo, dokler ne najdete ustreznega mesta.
Če v 60 sekundah ni zaznana posoda, se kuhalnik izklopi.

Funkcija hitrega vrenja (booster, če je na voljo)
Ta funkcija, ki je prisotna samo na določenih kuhalnih območjih, omogoča izkoriščanje največje moči kuhalnika (na primer za zelo hitro vretje vode).
Če želite aktivirati to funkcijo, pritiskajte gumb "+", dokler se na prikazovalniku ne prikaže "P". Aparat po 5 minutah uporabe funkcije hitrega vretja samodejno nastavi
moč kuhališča na stopnjo 9.

Funkcija „Upravljanje moči“ (če je na voljo)
Uporabnik lahko s funkcijo „Upravljanje moči“ po želji nastavi najvišjo moč kuhalne plošče.
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Nastavitev lahko uporabite kadar koli in velja do naslednje spremembe.
Kuhalna plošča z nastavitvijo želene najvišje moči samodejno prilagodi razporeditev moči na posameznih kuhališčih in s tem zagotavlja, da omejitev ni nikoli presežena.
Tako je mogoče sočasno upravljati vsa kuhališča, vendar brez težav s preobremenitvijo.
Izbirate lahko med štirimi nastavitvami najvišje moči, ki so prikazane na prikazovalniku: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW je najvišja moč kuhalne plošče)
Kuhalna plošča je ob nakupu nastavljena na najvišjo moč.
Po priključitvi aparata na električno vtičnico je mogoče v prvih 60 sekundah nastaviti potrebno moč z naslednjimi koraki:
Korak
1
2

3

4

/

Upravljalna plošča
Pritisnite za približno
3 sekunde
Pritisnite gumb za
upravljanje moči, da
potrdite prejšnji korak
Pritisnite, da med
možnostmi, ki so na voljo,
izberete želeno stopnjo
Pritisnite gumb za
upravljanje moči, da
potrdite prejšnji korak

Zaslon

Na zaslonu se prikaže
Lučka se prižge sočasno z lučkami za
delovanje posameznih kuhališč
Prikaz prikazuje nastavljeno stopnjo, ki utripa
približno dve sekundi, nato se oglasi zvočni
signal in kuhalna plošča se izključi. Zdaj je
pripravljena za uporabo.

Če med nastavljanjem moči pride do napake, se na sredini prikaže simbol
in za pribl. pet sekund se oglasi zvočni signal. V tem primeru postopek nastavitve
ponovite od začetka. Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo.
Če želi uporabnik med normalno uporabo povečati maksimalno razpoložljivo moč, ko je dosežena, dvakrat utripne stopnja kuhališča v uporabi in oglasi se zvočni signal.
Če želite za to kuhališče nastaviti višjo moč, je treba ročno zmanjšati stopnjo moči enega ali več že vključenih kuhališč.

Aktiviranje/deaktiviranje zvočnega signala (ni na voljo pri drsni različici)
Po vklopu kuhalne plošče hkrati pritisnite in držite gumb "+" ter skrajno desni gumb vsaj tri sekunde („zapora upravljalne plošče“).

ČIŠČENJE
OPOZORILO

-

Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
Pred čiščenjem pazite, da so kuhalna območja izklopljena in da kazalnik preostale toplote ("H") ni
prikazan.

Če je na vašem steklu logotip iXeliumTM, je vaša kuhalna plošča opremljena s iXeliumTM. iXeliumTM je Whirlpoolov edinstven premaz, ki zagotavlja popolno čistočo in
dolgotrajen sijaj. Če imate kuhalno ploščo IXELIUM, vam toplo priporočamo, da upoštevate naslednja priporočila za čiščenje:
• Uporabite mehko krpo (najboljša so mikrovlakna), ovlaženo z vodo ali z običajnim detergentom za steklo.
• Če želite izboljšati rezultate nadaljnjih čiščenj, na steklo za nekaj minut položite mokro krpo.
POMEMBNO: Ne uporabljajte abrazivnih ali žičnatih gobic. S tem lahko uničite steklo.
• Po vsaki uporabi očistite kuhalno ploščo (ko je ohlajena), da odstranite ostanke hrane in madeže.
• Sladkor ali hrana z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujeta kuhalno ploščo, zato jih morate takoj odstraniti.
• Sol, sladkor in pesek lahko spraskajo stekleno površino.
• Čistite z mehko krpo, papirnatimi brisačami ali čistilom za kuhalno ploščo (glejte proizvajalčeva navodila).
• Razlite tekočine na kuhalnih območjih lahko povzročijo vibriranje ali premikanje posod
• Temeljito osušite kuhalno ploščo, ko jo očistite.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK
•
•
•
•
•

Preberite in upoštevajte navodila v poglavju "Navodila za uporabo".
Preverite, da dovod elektrike ni bil izklopljen.
Temeljito osušite kuhalno ploščo, ko jo očistite.
Če se ob vklopu kuhalnika na zaslonu pojavijo alfanumerične kode, glejte naslednjo preglednico za navodila.
Če kuhalne plošče ne morete izklopiti po uporabi, jo odklopite z napajanja.
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KODA NAPAKE

C81, C82

C83

C85
F02 ali F04 ali C84
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77

OPIS

MOREBITNI VZROKI

ODPRAVLJANJE NAPAKE

Nadzorna plošča se izklopi zaradi
previsokih temperatur
Na upravljalni plošči se prikaže koda
napake „hob off“ (kuhalna plošča
izključena) zaradi napake na
tokokrogu elektronike

Notranja temperatura elektronskih
delov je previsoka

Počakajte, da se kuhalnik ohladi,
preden ga znova uporabite.

Kuhalna plošča je bila priključena na
previsoko napetost

Kuhalno ploščo je mogoče še
vedno uporabljati, vendar pokličite
servisno službo

Posoda ni primerna za indukcijsko
Uporabite drugo posodo, ki je
kuhalno ploščo
primerna za kuhanje z indukcijo
Senzor zazna odstopanje med
Odklopite kuhalnik z napajanja in
Napačna priključna napetost ali
napetostjo naprave in napajalno
preverite priklop na električno
težava z napajanjem
napetostjo
omrežje
Kuhalno ploščo odklopite z električnega napajanja.
Počakajte nekaj sekund in jo ponovno priključite.
Če napake ne morete odpraviti, pokličite servisno službo in sporočite kodo napake

Kuhalna plošča ne segreva posode

ZVOKI, KI JIH DELA KUHALNIK
Med normalnim delovanjem indukcijskih kuhalnih plošč se lahko pojavljajo poseben zvok in tresljaji, odvisno od vrste materiala in načina priprave hrane – glejte opis
v nadaljevanju:
• Zvok ob stiku: ta vrsta tresljajev se pojavlja zaradi posode z več sloji iz različnih materialov.
• Klikajoč zvok pri nižji srednji moči: zvok nastane pri doseganju želene nižje srednje moči.
• Ritmičen klikajoč zvok: zvok nastane pri uporabi več kuhališč ali pri uporabi aparata z visoko močjo.
• Sikajoč zvok: zvok je pogojen z vrsto posode in količino hrane v posodi.
• Zvok ventilatorja: indukcijska kuhalna plošča je opremljena z ventilatorjem, ki hladi električne komponente. Zato lahko med uporabo kuhalne plošče in še
nekaj minut po izklopu slišite zvok ventilatorja. Če povečate/zmanjšate moč vključenih kuhališč, se lahko glasnost ventilatorja poveča/zmanjša.
Ti pojavi so normalni in potrebni za pravilno delovanje indukcijskega sistema ter niso znak za napako ali poškodbo.

SERVISNI CENTER
Pred klicanjem servisne službe:
1. Preverite, če lahko napako odpravite sami ob pomoči predlogov v poglavju "Navodila za odpravljanje težav".
2. Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, če je napaka odpravljena.
Če težava ne izgine po teh preverjanjih, pokličite najbližjo servisno službo.
Vedno navedite:
• kratek opis napake;
• tip izdelka in model;
• servisno številko (številko za besedo Service na tipski ploščici) pod napravo (na kovinski ploščici).
• točen naslov;
• svojo telefonsko številko.

Če so potrebna popravila, se obrnite na pooblaščen servisni center (da zagotovite uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilna popravila). Nadomestni deli
so na voljo 10 let.
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