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A

Vklop/izklop

D

Blokada tipk

B

Izbira kuhalnega polja in nastavitev časovnika

F

Vklop/izklop uporabe kombinacije kuhalnih
polj (če je na voljo)

C-E

H

Povečevanje in zmanjševanje nastavitve toplote

Po prvi namestitvi nadzorna plošča izvede preskus delovanja za približno 1 sekundo, potem pa samodejno
preklopi na funkcijo »Key lock« (zaklenjene tipke).
To funkcijo izklopite tako, da pritisnete in držite gumb »D«; zaslišali boste zvočni signal, ustrezne led lučke pa bodo
ugasnile.
OPOMBA: Če pride do ponastavitve, ponovite zgoraj opisan postopek.
Kuhalno ploščo vklopite s pritiskom na gumb »A«, ki ga držite približno 2 sekundi. Na prikazovalnikih vseh štirih
kuhalnih polj se prikaže »0«. Če v 20 sekundah ni aktivirano nobeno kuhalno polje, se kuhalna plošča iz varnostnih
razlogov samodejno izklopi.
Pritisnite enega od gumbov »B«, in sicer tistega, ki ustreza kuhalnemu polju, ki ga želite uporabiti.
Z gumboma »E« ali »C« izberite želeno nastavitev temperature. Ostale nastavitve kuhanja lahko izbirate od 1 do 9.
S sočasnim pritiskom na gumba +/- prekličete vse nastavitve.
S pritiski na gumb »+« po doseženi 9. stopnji se aktivira funkcija »Booster« (funkcija hitrega vretja), na
prikazovalniku pa se prikaže črka »A«.
POMEMBNO: Upravljalni gumb se deaktivira 10 sekund po izbiri nastavitve temperature. Če želite spremeniti
nastavitev temperature najprej pritisnite gumb za izbiranje »B«, nato pa nadaljujte s spreminjanjem nastavitev
z uporabo gumba »E« ali »C«.
MULTIPLE ZONE (KOMBINACIJA KUHALNIH POLJ) (če je na voljo): Po izbiri želenega kuhalnega polja in
nastavitvi stopnje (kot je opisano v prejšnjem odstavku) pritisnite »F«: indikatorska lučka nad gumbom se prižge
in aktivira se dodatno polje. Kombinacija kuhalnih polj se lahko uporablja samo če:
1) je na kuhalni plošči ta funkcija na voljo;
2) je izbrana stopnja moči večja od 0.
Kombinacijo kuhalnih polj izključite s pritiskom na gumb »B« želenega polja, potem pa ponovno pritisnete »F«.
Če želite vključiti funkcijo časovnika, izberite želeno kuhalno polje in nastavitev moči, nato znova pritisnite tipko
kuhalnega polja in na prikazovalniku kuhalnega polja s časovnikom se bo pojavila svetlobna pika.
Na 2 prikazovalnikih utripa prikaz »00«. Pritisnite gumb »C« ali »E« in nastavite čas od 1 do 99.
POMEMBNO: Po 10 sekundah se na prikazovalnikih časovnikov pokaže nastavitev moči drugih kuhalnih polj.
Če želite pogledati preostali čas kuhanja, dvakrat pritisnite tipko kuhalnega polja z nastavljenim časovnikom.
Funkcija KEY LOCK (zaklepanje tipk) se vklopi z daljšim pritiskom na gumb »D«, dokler nad funkcijsko tipko ne
zasveti pika. Funkcija zaklepanja tipk zaklene vse druge funkcije kuhalne plošče, razen gumba »A« za vklop/
izklop. Funkcija ostane aktivirana tudi po izklopu in ponovnem vklopu kuhalne plošče, izključi pa se lahko s
ponovnim pritiskom na gumb »D«, dokler pika nad funkcijo ne ugasne.
INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE
Ko se kuhalno polje izklopi, indikator preostale toplote »H« še naprej sveti ali utripa izmenično z »0«, dokler se
temperatura kuhalne plošče ne zniža na sprejemljivo varno raven.

POMEMBNO: Med varnostnimi lastnostmi kuhalne plošče je tudi funkcija samodejnega izklopa. Daljša uporaba iste
nastavitve toplote sproži samodejni izklop kuhalnega polja (na primer po približno 1 uri pri najvišji nastavitvi toplote, se
kuhalno polje izklopi).
BODITE POZORNI: Da bi preprečili trajne poškodbe steklokeramične površine, ne uporabljajte:
- posod z neravnim dnom,
- kovinskih posod z emajliranim dnom.
O morebitnih estetskih napakah (praske, površinskih madežih itd) nas obvestite takoj ob namestitvi.

