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SPOŠTOVANI KUPEC,

Plošča je pojem izjemne enostavnosti uporabe in visoke učinkovitost. Ko enkrat preberete 
navodila, delo s ploščo ne bo problem.

Vsaka plošča, ki zapusti proizvodni obrat, je pred pakiranjem na kontrolnih mestih temeljito 
preverjena z vidika varnosti in funkcionalnosti.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred neustrezno uporabo.

Navodilo je treba shraniti in hraniti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.
Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da preprečite kakršnokoli nezgodo.

Pozor!
Napravo začnite uporabljati šele, ko preberete ta navodila in jih popolnoma razumete.

Naprava je zasnovana izključno kot naprava za kuhanje.
Vsaka druga vrsta uporabe (npr. za ogrevanje prostorov)
je neskladna z njeno namembnostjo in je lahko nevarna. 

Proizvajalec si pridržuje pravico uvedbe sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje 
naprave.

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih 
direktiv:

●	 nizkonapetostne direktive 2014/35/ES, 
●	 direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES, 
●	 direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES, 

zato je bil ta izdelek označen    in je bila zanj izstavljena izjava o skladnosti
predložena organom nadzora trga.



3

KAZALO

Temeljne informacije................................................................................................2
Varnostna navodila..................................................................................................4
Opis izdelka..............................................................................................................9
Inštalacija.................................................................................................................10
Uporaba...................................................................................................................14
Čiščenje in vzdrževanje............................................................................................16
Ravnanje v primerih okvar........................................................................................17
Tehnični podatki.......................................................................................................19



4

NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UPORABE 

Opozorilo.Naprava in dostopni deli le-te postanejo 
tekom	uporabe	vroči.	Posebna	pozornost	mora	biti	
namenjena	možnosti	dotika	grelnih	elementov.	Otro-
ci,	mlajši	od	8	let,	se	morajo	nahajati	daleč	stran	od	
štedilnika,	če	niso	pod	stalnim	nadzorom.
To	 napravo	 lahko	 uporabljajo	 otroci,	 stari	 8	 let	 in	
več,	ter	osebe	z	zmanjšanimi	telesnimi,	čutnimi	ali	
duševnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem 
izkušenj	in	znanj,	če	se	ta	uporaba	odvija	pod	nad-
zorom	odgovorne	osebe	ali	skladno	z	navodilom	za	
uporabo	naprave,	če	za	to	poskrbi	oseba,	odgovor-
na	za	varnost	teh	oseb.	Bodite	posebej	pozorni	na	
otroke,	da	se	ne	bodo	igrali	z	napravo.		Čiščenja	in	
vzdrževalnih	 opravil	 ne	 smejo	 opravljati	 otroci,	 če	
niso	pod	nadzorom.
Opozorilo.	Segrevanje	masti	in	olja	na	kuhinjski	plo-
šči	brez	nadzora	je	lahko	nevarno	in	lahko	povzroči	
požar.
NIKOLI	 ne	 skušajte	 gasiti	 ognja	 z	 vodo;	 izklopite	
napravo in nato prekrijte plamen npr. s pokrovko ali 
negorljivo	odejo.
Opozorilo.	Nevarnost	požara:	ne	postavljajte	stvari	
na	kuhalno	površino.
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NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UPORABE 

Opozorilo.	Če	je	površina	plošče	počena,	izklopite	
tok,	da	preprečite	električni	udar.
Naprave	ne	sme	upravljati	z	uporabo	zunanje	ure	ali	
neodvisnega	sistema	daljinskega	upravljanja.	
Za	čiščenje	plošče	se	ne	sme	uporabljajti	opreme	za	
čiščenje	s	paro.
● Pred	prvo	uporabo	keramične	plošče	preberite	navodila	za	uporabo.	Na	ta	način	si	zago-

tovimo	varnost	in	preprečimo	poškodovanje	plošče.	
● Če	se	keramično	ploščo	uporablja	v	neposredni	bližini	radia,	televizije	ali	drugega	oddajnika,	

je	treba	preveriti,	ali	je	zagotovljena	pravilnost	delovanja	kontrolnega	zaslona	keramične	
plošče.	

● Ne	sme	se	nameščati	plošče	v	bližini	hladilnih	naprav.
● Pohištvo,	v	katerega	se	vgradi	plošča,	mora	biti	odporno	na	temperature	okoli	100oC.To 

velja	za	furnirne	obloge,	površine	iz	plastičnih	mas,	lepila	in	lake.
● Ploščo	se	sme	uporabljati	šele	po	ustrezni	vgradnji	le-te.	Na	ta	način	je	onemogočen	dotik	

elementov	pod	električno	napetostjo.	
● Popravila	 električnih	 naprav	 smejo	 izvajati	 izključno	ustrezno	 kvalificirani	 strokovnjaki.	

Nestrokovna	popravila	so	vir	resnih	nevarnosti	za	uporabnika.	
● Naprava	je	odklopljena	od	električnega	omrežja	le	tedaj,	ko	je	izklopljena	varovalka	ali	je	

iz	vtičnice	izvlečen	vtič.
● Vtič	napajalnega	voda	mora	biti	po	vgradnji	plošče	dostopen.
● Bodite	posebej	pozorni	na	otroke,	da	se	ne	bodo	igrali	z	napravo.
	 Kajti	otrok	lahko	prevrne	posodo	ali	lonec	s	kuhajočo	se	jedjo	in	se	popari.	
● Ta	naprava	ni	namenjena	uporabi	osebam	(tudi	otrokom)	z	omejenimi	fizičnimi,	senzoričnimi	

ali	psihičnimi	sposobnostmi,	ali	osebam	brez	izkušenj	ali	poznavanja	naprave,	razen	če	
se	uporaba	nadzoruje	ali	pa	se	izvrši	v	skladu	z	navodili	za	uporabo	naprave,	ki	so	jim	jih	
predstavile	osebe,	ki	so	odgovorne	za	njihovo	varnost.

● Grelna	polja	se	po	vklopu	hitro	segrejejo.	Prav zato se sme grelno polje vklopiti šele po na-
mestitvi	nanj	posode	za	kuho.	Na	ta	način	tudi	preprečimo	nepotrebno	porabo	električne	
energije.	

● V	elektronskem	sistemu	vgrajeni	indikator	segretosti	plošče	po	zaključku	kuhanja	kaže,	
ali	je	plošča	ostala	vklopljena	oziroma	ali	je	še	vroča.	

● V	primeru	 izpada	električne	napetosti	 se	brišejo	vse	nastavitve	 in	prikazi.	Po	povrnitvi	
napetosti	v	omrežje	je	potrebna	previdnost,	kajti	plošče,	ki	so	bile	segrete	pred	izpadom	
napetosti,	indikator	več	ne	kontrolira.	
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VARNOSTNA NAVODILA 

● Če	se	vtičnica	nahaja	v	bližini	grelnega	polja,	je	treba	paziti,	da	se	vod	štedilnika	ne	bo	
dotikal	segretih	mest.	

● Pri	uporabi	olja	in	maščob	ne	puščajte	plošče	brez	nadzora	zaradi	nevarnosti	požara.	
● Ne	uporabljajte	posod	iz	plastike	ali	aluminijaste	folije.	Take	posode	se	raztapljajo	pri	visokih	

temperaturah	in	lahko	poškodujejo	keramično	ploščo.	
● Sladkor,	artikli	iz	citronske	kisline,	sol	itd.	v	trdnem	ali	tekočem	stanju	ter	plastični	artikli	

ne	smejo	prihajati	v	stik	s	segretim	grelnim	poljem.	
● Če	se	zaradi	nepazljivosti	sladkor	ali	plastika	znajde	na	vroči	plošči,	se	v	nobenem	primeru	

ne	sme	izklopiti	plošče,	pač	pa	je	treba	postrgati	z	nje	sladkor	ali	plastiko	z	ostrim	strgalom.	
Ščitite	roke	pred	opeklinami.	

● Pri	uporabi	keramične	plošče	uporabljajte	samo	posode	in	lonce	s	ploščatim	dnom	brez	
robov in ostrin, v nasprotnem primeru  lahko	pride	do	trajnih	poškodb	plošče.	

● Grelna	površina	keramične	plošče	je	odporna	na	termični	šok.	Ni	občutljiva	niti	na	mrzlost,	
niti	na	vročino.	

● Ne	dopuščajte	padcev	predmetov	na	ploščo.	Točkovni	udarci,	npr.	padec	stekleničke	z	
začimbami,	lahko	v	določenem	primeru	povzročijo	počenje	in	odkrušenje	keramične	plošče.	

● Skozi	poškodovana	mesta	lahko	prekipela	tekočina	ob	kuhanju	prodre	do	delov	keramične	
plošče	pod	napetostjo.

● Če	je	površina	napočena,	je	treba	odklopiti	napravo	od	omrežja,	da	se	prepreči	možnost	
električnega	udara.

● Upoštevati	 je	treba	navodila	v	zvezi	z	vzdrževanjem	in	čiščenjem	keramične	plošče.	V	
primeru	nepravilnosti	pri	ravnanju	z	njo,	odgovarjamo	iz	naslova	garancije	

●  Uporaba	naprave	za	kuhanje	in	peko	povzroča	oddajanje	toplote	in	vlage	v	prostoru,	v	
katerem	je	naprava	nameščena.	Prepričajte	se,	da	je	kuhinjski	prostor	dobro	zračen;	treba	
je	 imeti	odprte	naravne	ventilacijske	odprtine	ali	vgraditi	sredstva	mehanske	ventilacije	
(napa	z	mehansko	ventilacijo).

● 	Dolgotrajna	intenzivna	uporaba	naprave	lahko	zahteva	dodatno	zračenje,	na	primer	od-
prtje	okna	ali	povečanje	učinkovitosti	ventilacije,	npr.	povečanje	učinkovitosti	mehanske	
ventilacije,	če	je	vgrajena.

Pozor! Če se neodstranljivi napajalni kabel poškoduje, mora biti zamenjan pri proi-
zvajalcu ali pri specializiranem servisu oz. kvalificirani osebi, saj se s tem izognemo 
nevarnosti. 
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KAKO VARČEVATI Z ENERGIJO

Kdor	 odgovorno	 uporablja	
energijo	 ne	 le	 zmanjša	 iz-
datke,	 pač	 pa	 tudi	 nepos-
redno prispeva k stanju 
naravnega	 okolja.	 Zato	
pomagajmo,	 varčujmo	 z	

električno	 energijo!	 To	 pa	 dosegamo	 na	
naslednji	način:

●	 		Uporaba pravilnih posod za kuhanje.
	 Z	uporabo	 loncev	 in	posod	s	ploščatim	

in	 debelim	 dnom	 privarčujemo	 do	 1/3	
električne	energije.	Treba	 je	 uporabljati	
pokrovke,	 v	 nasprotnem	primeru	 lahko	
poraba	energije	poskoči	do	štirikrat!

●	 		Izbor posode s širino dna, ki se ujema 
s površino grelnega polja.

 Posoda	 za	 kuhanje	 nikoli	 ne	 sme	 biti	
manjša	od	površine	grelnega	polja.

●	 		Skrb za čistočo grelnih polj in spo-
dnjih površin posod.

	 	Onesnaženost	ovira	prenos	toplote	-	moč-
no	ožgano	nečistočo	je	pogosto	možno	
odstraniti	 edinole	 s	 sredstvi,	 ki	 so	 zelo	
obremenjujoča	za	okolje.

●	 		Ogibanje nepotrebnemu „kukanju pod 
pokrovko ”.

●	 	Nevgraditev plošče v neposredni 
bližini hladilnikov/zamrzovalnikov. 
Poraba	energije	se	zaradi	tega	po	nepo-
trebnem	poveča.
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Taka	 oznaka	 obvešča,	 da	 se	
zadevne	 opreme	 po	 odrabi	 ne	
sme	 odlagati	 skupaj	 z	 drugimi	
gospodinjskimi	odpadki.	
Uporabnik	 jo	 je	 dolžan	 oddati	
subjektu,	 specializiranemu	 za	
zbiranje	 odpadne	 električne	 in	

elektronske	opreme.	Ti	zbiralci	odpadkov,	v	
tem	lokalna	zbirna	mesta,	trgovine	in	občin-
ske	enote,	tvorijo	ustrezni	sistem,	ki	omogo-
ča	sprejem	te	odrabljene	opreme.

Ustrezno	 ravnanje	 z	 odpadno	 električno	
in	 elektronsko	 opremo	 pomaga	 prepreči-
ti	 zdravju	 ljudi	 in	 stanju	 naravnega	 okolja	
škodljive	posledice,	izhajajoče	iz	prisotnosti	
v	njej	nevarnih	sestavin	 in	 iz	neustreznega	
skladiščenja	in	predelave	take	opreme.	

Naprava	 za	 čas	 celotne-
ga	 transporta	 zaščitena	 z	
embalažo.	 Po	 razpakiranju	
naprave Vas prosimo, da 
elemente	embalaže	odstra-
nite	na	okolju	prijazen	način.	
Vsi	materiali,	uporabljeni	za	

embalažo,	 so	 okolju	 prijazni,	 v	 celoti	 jih	 je	
možno	reciklirati,	kar	je	označeno	z	ustreznim	
simbolom.

Pozor!	Embalažna	materiale	 (polietilenske	
vrečke,	 kose	 polistirena,	 itd.),	 je	 treba	 pri	
razpakiranju	hraniti	izven	dosega	otrok.

ROZPAKIRANJE ODSTRANJEVANJE IZRAB-
LJENIH NAPRAV

Ta	naprava	je	označena	skladno	z	evropsko	
direktivo	 2012/19/EU	 in	 poljskim	 zakonom	
o	odpadni	električni	 in	elektronski	opremi	s	
prečrtanim	zabojnikom	za	odpadke.
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OPIS IZDELKA

Opis plošče

Grelno polje Ø 180 mm

Grelno polje Ø 145 mm

Zasučni	gumb

Indikator	segretosti	polja

Signalna	lučka	vklopa	
plošče
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INŠTALIRANJEINŠTALIRANJE

Priprava pohištvenega pulta za vgradnjo plošče

●	 Debelina	pohištvenega	pulta	mora	znašati	od	28	do	40	mm,	globina	pa	min.	600	mm.	Pult	
mora	biti	raven	in	naravnan	v	vodoravno	lego.	Pult	je	treba	zatesniti	in	zaščiti	ob	robu	pri	
steni	pred	zalitjem	in	vlago.

●	 Razdalja	od	roba	odprtine	v	pultu	do	sprednjega	zunanjega	roba	pulta	mora	znašati	min.	
60	mm,	do	roba	pulta	ob	steni	pa	min.	50	mm.

● Razdalja	med	 robom	odprtine	 in	bočno	stranico	pohištvenega	elementa	mora	znašati	
najmanj 55 mm.

● Pohištvo	za	vgradnjo	vanj	mora	biti	prevlečeno	z	materiali	in	oblepljeno	z	lepilom,	odpornim	
na	temperaturo	100°C.	Neizpolnjevanje	tega	pogoja	ima	lahko	za	posledico	deformiranje	
površine	ali	odlepitev	obloge.

● Robove	odprtine	je	treba	zaščititi	z	materialom,	odpornim	na	absorpcijo	vlage.
● Odprtino	v	pultu	izdelati	tako,	da	bo	imela	dimenzije	kot	na	sl.	1.
● Pod	spodnjo	stranjo	plošče	je	treba	pustiti	vsaj	25	mm	prostega	prostora,	da	se	omogoči	

pravilno	kroženje	zraka	in	prepreči	pregretje	površine	okoli	plošče.	

1

(*) 285 mm
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Prepovedano	je	montirati	ploščo	nad	pečico,	ki	je	brez	ventilacije.

Priključni	vod	je	treba	prepeljati	tako,	da	se	ne	bo	dotikal	spodnjega	okrova.

Vgradnja	v	pult	kuhinjske	omarice.			

INŠTALIRANJE

Vgradnja	v	pult	kuhinjske	omarice	nad	
pečico	

25mm

25mm

80mm

5 10mm÷

5 10mm÷
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*	pri	nekaterih	modelih	je	tesnilo	prilepljeno	na	ploščo

INŠTALIRANJE

Montaža tesnilne pene *

Pred	vgradnjo	naprave	v	kuhinjski	pult	je	treba	prej	na	spodnjo	stran	okvirja	štedil-
niške	plošče	prilepiti	tesnilno	peno,	priloženo	k	napravi.

Montaža naprave brez tesnila je prepovedana.

Tesnilo je treba namestiti na napravo na naslednji način:
-	s	tesnila	odstraniti	zaščitno	folijo,
- tesnilo potem prilepiti na spodnjo stran okvirja,
  (sl.)
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● V	primeru	pulta	debeline	48	mm	je	treba	za	montažo	plošče	uporabiti	4	nosilce	“A”.	Način	
montaže	je	prikazan	na	sl.	2 in 3.	V	primeru	pulta	debeline	28	in	38	mm	je	treba	za	montažo	
plošče	uporabiti	4	nosilce	“A”.		Način	montaže	je	prikazan	na	sl.	5 in 4.

● Preveriti,	ali	tesnila	natančno	nalegajo	na	ploščo.	
● Rahlo	priviti	držaje	s	spodnje	strani	plošče.
● Očistite	pult,	vstavite	ploščo	v	odprtino	in	jo	pritisnite	k	pultu.	
● Namestiti	držaje	pravokotno	glede	na	robove	plošče	in	priviti.

1	–	pohištveni	pult
2 – vijak
3	–	montažni	nosilec
4	–	grelna	plošča
5	–	tesnilo	plošče

1	–	pohištveni	pult
2 – vijak
3	–	montažni	nosilec
4	–	grelna	plošča
5	–	tesnilo	plošče
6	–	lesena	kladica

2

3

4

INŠTALIRANJE

Instalacija plošče - nosilec
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● Plošča	je	opremljena	s	stalno	priklopljenim	vodom	z	zaščitnim	kontaktom	v	vtiču,	ki	se	ga	
sme	vklapljati	le	v	vtičnico	230	V	~	50	Hz,	opremljeno	s	količem	zaščitne	žile.Električni	
tokokrog,	ki	napaja	vtičnico,	mora	biti	zaščiten	z	varovalko	16	A.

5
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       Ustrezne posode za kuho
Za	štedilnike	s	keramično	ploščo	so	na	voljo	posebej	testirane	posode	za	kuho	in	peko.	Slediti	
je	treba	navodilom	proizvajalcev	le-teh.	

Posode	za	kuho	z	dnom	iz	aluminija	ali	bakra	lahko	pustijo	na	plošči	barvne	sledi,	ki	jih	je	
zelo	težko	odstraniti.	Posebna	pazljivost	je	potrebna	v	primeru	emajliranih	posod,	ki	 lahko	
v	primeru	nenamernega	zavretja	vsebine	v	njih	povzročijo	nepopravljivo	škodo.	Za	dosego	
optimalne	porabe	energije,	optimalnih	časov	kuhanja,	pa	 tudi	v	cilju	preprečitve	sežganja	
izkipele	vsebine	na	plošči,	je	treba	upoštevati	naslednja	navodila.	

Dno lonca: 

Posoda	za	kuho	/	peko	mora	imeti	stabilno,	ravno	dno,	saj	lahko	dno	z	ostrimi	robovi,	izbok-
linami	ali	zoglenelimi	ostanki	hrane	opraska	keramično	ploščo	in	učinkuje	nanjo	abrazivno!

Velikost posode:

Premer dna lonca ali ponve se mora kar se da natančno ujemati s premerom grelnega 
elementa plošče. 

Pokrov posode:

Pokrov	na	loncu	preprečuje	uhajanje	toplote,	s	čemer	skrajšuje	potrebni	čas	gretja	in	zmanj-
šuje	porabo	električne	energije.

Pred prvim vklopom plošče

UPORABA 

●	  Najprej	je	treba	temeljito	očistiti	keramično	ploščo.	Keramično	ploščo	je	treba	obravnavati	
kot stekleno površino.

●	  Pri	prvi	uporabi	lahko	pride	do	prehodne	izločitve	vonjav,	zato	je	treba	vklopiti	ventilacijo	
v prostoru ali odpreti okno.

●	  Izvesti	opravila	v	zvezi	s	štedilnikom	ob	upoštevanju	varnostnih	navodil.	
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Signalna	 lučka	 vklopa	
plošče

UPORABA 

Vklop	grelnega	polja	nastopi	ob	zasuku	zasučnega	gumba,	takrat	se	vklopi	signalizacij-
ska	lučka	vklopa	plošče,	stopnja	ogrevanja	polja	pa	reguliramo	s	primerno	nastavitvijo	
na	zasučnem	gumbu.	Grelna	polja	se	razlikujejo	v	grelni	moči.	Grelno	moč	se	lahko	
postopoma	spreminja	z	zasukavanjem	zasučnega	gumba	v	desno	ali	levo.

Položaj	zasuč-
nega	gumba

Primer vrste opravila

zakuhanje,	hitro	segretje,	cvrtje

praženje	mesa,	rib

počasno	cvrtje

kuhanje	večje	količine	jedi,	kuhanje	juh

kuhanje	krompirja

dušenje	zelenjave

Izklop

3

●	

2

●	

1

●	

0

Indikator segretosti polja. 

  Vklop naprave za delovanje:

Na	sprednji	strani	so	nameščeni	indikatorji	ogrevanja	polja,	vsak	podrejen	drugemu	
grelnemu	polju,	ki	svetijo,	če	temperatura	danega	polja	presega	50°C.	To	omogoča	v	
celoti	izkoristiti	ustvarjeno	toploto,	npr.	za	podgretje	jedi	ali	za	ohranitev	jedi	v	toplem	
stanju,	hkrati	pa	preprečuje	opekline,	saj	je	polje	po	izklopu	že	zelo	vroče.

Ko	ta	indikator	ugasne,	se	je	dovoljeno	dotakniti	polja,	a	se	je	treba	zavedati,	da	se	le-to	še	
ni	popolnoma	ohladilo	do	temperature	v	prostoru.

Po izgubi električne napetosti se indikator ogrevanja izklopi.

H

H
Indikator	 segre-

tosti polja

0

1

2

3
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Skrb	uporabnika	za	tekoče	vzdrževanje	ploš-
če	v	čistem	stanju	in	za	ustrezno	vzdrževanje	
le-te	pomembno	vpliva	na	dolžino	njenega	
brezhibnega	delovanja.

  Čiščenje po vsaki uporabi

●	 Rahlo, nezažgano umazanijo  odstraniti 
z	vlažno	krpico	brez	uporabe	čistilnega	
sredstva.	Uporaba	sredstva	za	pomivanje	
posode	lahko	povzroči	pojav	modrikastih	
prebarvitev.	 Te	 trdovratne	madeže	 ni	
vedno	možno	odstraniti	pri	prvem	čišče-
nju,	 četudi	 se	 uporabi	 posebno	 čistilno	
sredstvo.

●	 Močno sprijeto umazanijo odstranje-
vati z ostrim strgalom. Nato grelno 
površino prebrisati z vlažno krpo. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Strgalo za čiščenje plošče

Za	 čiščenje	 keramičnega	 stekla	
obvezujejo	 ista	 pravila	 kot	 v	 pri-
meru	steklenih	površin.	Nikoli	 ne	
uporabljajte	abrazivnih	ali	agresiv-
nih	čistil	in	ne	praškov	za	drgnjenje,	
kot	tudi	ne	gobic	z	grobo	površino.
Za	čiščenje	se	ne	sme	uporabljati	
opreme	za	čiščenje	s	paro.

     Odstranjevanje madežev

●	 Svetle lise bisernih odtenkov (sledi 
aluminija) je	možno	odstraniti	z	ohlajene	
grelne	plošče	z	uporabo	posebnega	čis-
tilnega	praška.	Ostanke	apnenca	(npr.	po	
prekipeli	vodi)	lahko	odstranimo	s	kisom	
ali	posebnim	čistilnim	sredstvom.

●	 Pri	odstranjevanju	sladkorja,	živil	vsebu-
jočih	sladkor,	plastike	in	aluminijastih	folij	
se	ne	sme	izklopiti	danega	grelnega	polja!	
Treba	je	takoj	z	ostrim	strgalom	temeljito	
postrgati	 ostanke	 (v	 vročem	 stanju)	 z	
vročega	 grelnega	 polja.	 Po	 odstranitvi	
nesnage	 lahko	 izklopite	 ploščo	 in	 nato	
že	 ohlajeno	ploščo	do	 konca	očistite	 s	
specialnim	čistilnim	sredstvom.	

Specialna	čistilna	sredstva	je	možno	kupiti	v	
trgovinah	z	blagom	za	gospodinjske	potrebe,	
v	specializiranih	elektrotehničnih	 trgovinah,	
drogerijah,	v	trgovinah	s	prehrambnimi	artikli	
in	v	salonih	kuhinj.	Ostra	strgala	je	možno	ku-
piti	v	hobi	trgovinah	ter	v	trgovinah	z	gradbeno	
opremo,	 kot	 tudi	 trgovinah	 s	 pleskarskimi	
pripomočki.	
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Nikoli	 ne	 nanašajte	 čistilnega	 sredstva	 na	
vročo	ploščo.	Najbolje	 je,	če	pustite,	da	se	
čistilna	sredstva	osušijo	in	šele	potem	obri-
šete	na	mokro.	Po	potrebi	možne	ostanke	
čistilnega	sredstva	obrišite	z	vlažno	krpo	pred	
ponovnim	segretjem	plošče.	V	nasprotnem	
primeru	lahko	učinkujejo	razžirajoče.	

V primeru nepravilnega ravnanja s kera-
mično površino grelne plošče ne nosimo 
odgovornosti iz naslova garancije!

Pozor!
Če	iz	kakršnega	koli	razloga	ni	mož-
no	več	upravljati	plošče	ko	 je	 le-ta	
vklopljena,	 je	 treba	 izklopiti	 glavno	
izklopno	 stikalo	 ali	 odviti	 ustrezno	
varovalko in se obrniti na servis. 

Pozor!
V	primeru	 nastanka	 razpok	ali	 na-
lomov	 keramične	 plošče	 je	 treba	
grelno	ploščo	takoj	izklopiti	in	odklo-
piti	od	omrežja.	V	ta	namen	je	treba	
odklopiti	varovalko	ali	izvleči	vtič	iz	
vtičnice.	Nato	 je	 treba	 kontaktirati	
servis.

  Periodični pregledi

Poleg	opravil	s	ciljem	tekočega	vzdrževanja	
plošče	v	čistem	stanju	je	treba:
●	 izvajati	 periodične	 kontrole	 delovanja	

krmilnih	 elementov	 in	 delovnih	 sklopov	
plošče.	Po	poteku	garancije	je	treba	vsaj	
enkrat	na	dve	leti	v	servisu	naročiti	opra-
vitev	tehničnega	pregleda	plošče,

●	 odstraniti	ugotovljene	napake	v	delovanju,
●	 opraviti	periodična	vzdrževalna	opravila	

na	delovnih	sklopih	plošče.

Pozor! 

Kakršna	koli	popravila	in	regulacijska	
opravila	sme	izvajati	izključno	ustre-
zni	servis	ali	inštalater	z	ustreznimi	
dovoljenji.
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PROBLEM VZROK POSTOPEK
1. Naprava ne dela - prekinitev v dovajanju toka -preveriti	 varovalko	 hišne	

napeljave,	 pregorela	 zame-
njati

2.	Ne	 sveti	 indikator	 gretja	
po	izklopu,	čeprav	so	grelna	
polja	še	vroča.

- prekinitev v dovajanju toka, 
naprava je bila odklopljena 
od	omrežja

- indikator toplote ponovno 
začne	delovati	po	izklopu	in	
vklopu	plošče

3. Razpoka	 na	 keramični	
plošči	štedilnika

Nevarnost!	Takoj	odklopiti	keramično	ploščo	od	
omrežja	(varovalka).	Obrniti	se	na	najbližji	servis.

4. Ko napaka še vedno ni 
odpravljena

Odklopiti	keramično	ploščo	štedilnika	od	omrežja	(varoval-
ka!).	Obrniti	se	na	najbližji	servis.
Pomembno!
Odgovarjate	za	pravilno	stanje	naprave	in	za	pravilno	upo-
rabo	le-te	v	gospodinjstvu.	Če	zaradi	napake	pri	upravlja-
nju	naprave	pozovete	servis,	boste	morali	stroške	takega	
obiska	serviserja,	četudi	do	tega	pride	v	garancijskem	
obdobju, pokriti sami.
Za	škodo,	povzročeno	z	neupoštevanjem	teh	navodil,	žal	
ne	moremo	odgovarjati.

RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR

V	vsaki	situaciji	okvare	je	treba:
●	 izklopiti	delovne	sklope	plošče
●	 odklopiti	električno	napajanje
●	 prijaviti potrebo popravila
●	 nekatere	drobne	napake	lahko	uporabnik	sam	odpravi	tako,	da	sledi	navodilom	v	spodnji	

tabeli,	predno	se	obrnete	na	službo	za	stranke	proizvajalca	ali	na	servis,	opravite	preveritve	
po	zaporednih	točkah	v	tabeli.
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TEHNIČNI PODATKI

Nazivna	napetost 230V	1N~50	Hz
Nazivna	moč	plošče: 3,0 kW
Model: PG2VQ103
-	grelno	polje:	Ø	145	mm 1200 W
-	grelno	polje:	Ø	180	mm 1800 W
Dimenzije 300 x 505 x 50;
Teža cca.	4,4	kg;

Izpolnjuje	zahteve	standardov	EN	60335-1;	EN	60335-2-6,	obvezujočih	v	Evropski	uniji.




