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STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA

HIC 64401/1 X
HIC 64402 X
HIC 64403 X/TX



Dragi kupci, 
Radi bi se vam zahvalili za nakup našega izdelka, ki izpolnjuje najvišje zahteve in je preprost za 
uporabo. Kljub temu priporočamo, da pred uporabo izdelka natančno preberete navodila. Tako se 
boste z napravo seznanili in jo uporabljali uspešno in brez težav. Želimo vam uspešno kuhanje z vašo 
napravo. 
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Tehnični podatki 
 

 
 
1. Steklokeramična kuhalna plošča 
2. Spona za montažo 
3. Zaščitni pokrov 
4. Vgradna plošča 

Ilustracije in slike so samo orientacijske. Dejanski 
izgled je lahko drugačen. 

 
Zunanje mere 60 cm 80 cm 
Širina 580 mm 770 mm 
Globina 510 mm 510 mm 
Višina 55 mm 55 mm 
Mere prostora za vgradnjo 
(•) Širina 560 mm 750 mm 
Globina 490 mm 490 mm 
Napetost 220-240V N/380-415V2N~50Hz 
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Vaša naprava 
 
Predeli za kuhanje so označeni na steklokeramični plošči. 
 

60 cm   HIC64401 HIC64401-1X HIC64402 X HIC64403 X HIC64403 TX 
WATT PREMER OBLIKA 
2200/750 210/120 DVOJNA     X  X  X  
1200 140 ENOJNA X  X  X  X  X  
1500 160 ENOJNA  X  X  X  X  X 
2000/1100 140/240 POS..ZA PEKO           
2000/1100 140/250 POSEBNA       X  X  
2400/1500 170/265 POSEBNA           
1800 180 ENOJNA  X  X  X     
2300 210 ENOJNA X  X        
1700/700 180/120 DVOJNA           
2300/800/800 210/175/120 TROJNA           
110-80 260X170 ENOJNA           
2700/2200/1050 275/210/145 TROJNA           
2000/600 210/120 DVOJNA           
2500/1600/800 230/180/120 TROJNA           
SKUPAJ MOČ 6800 6800 6700 6900 6900  

 
80 cm ...... ..... ..... ..... ..... ..... 
WATT PREMER OBLIKA 
2200/750 210/120 DVOJNA                 
1200 140 ENOJNA X  X  X     X X   X   
1500 160 ENOJNA    X   X      X   X 
2000/1100 140/240 POS. ZA PEKO                 
2000/1100 140/250 POSEBNA    X           X  
2400/1500 170/265 POSEBNA  X     X          
1800 180 ENOJNA  X               
2300 210 ENOJNA                 
1700/700 180/120 DVOJNA                 
2300/800/800 210/175/120 TROJNA                 
110-80 260X170 ENOJNA                 
2700/2200/1050 275/210/145 TROJNA                 
2000/600 210/120 DVOJNA X    X     X X   X   
2500/1600/800 230/180/120 TROJNA   X              
2100/1750/900 350/200/145 KOMBINIRANA 

(TIPKA) 
       X         

2400/1500 230/180 DVOJNA            X     
110  PLOŠČA ZA 

OHRANJANJE 
TOPLOTE 

     X   X    X   X 

SKUPAJ MOČ  7400 7200 7200 5400 7200 6800 
 



 

 4

 Pomembne informacije 
 
Pazite nase, na družino in prijatelje 

 • Naprave naj brez nadzora ne 
uporabljajo otroci ali ljudje s posebnimi 
potrebami. 

Pazite, da se majhni otroci ne igrajo z 
napravo. 
POZOR: Če na steklokeramični površini 
opazite razpoko, nastalo zaradi udarca, 
napravo takoj izključite iz napajanja, da ne 
pride do električnega udara. 
Obrnite se na servis. 
• Priporočljivo je, da sklenete zavarovanje za 
steklokeramično ploščo. 
• Če napravo vgradite nad kuhinjsko omarico, 
med obe montirajte pregrado. 
• Delujoče plošče so zelo vroče, zato se jih 
ne dotikajte. 
• Nad napravo ne shranjujte stvari, po katerih bi 
lahko segali otroci. 
• Kuhanje ves čas skrbno nadzorujte. 
• Pri cvrtju stalno nadzorujte napravo, ker se 
pregreta maščoba ali olje rad vnameta. Gorečega 
olja ali maščobe ne skušajte pogasiti z vodo 
(nevarnost eksplozije!). Ogenj zadušite z mokrimi 
krpami, okna in vrata pa naj bodo zaprta. 
• Pazite, da se ne zadenete ob ročaje in 
prevrnete posode ter da se ročaji ne segrejejo 
zaradi bližine grelnih površin. 
• Po uporabi preverite, če so vsi nadzorni 
elementi na napravi izklopljeni. 

Skrb za vašo napravo in dom 
• Napravo redno čistite, najbolje po vsaki 
uporabi. Napravo pred čiščenjem vedno 
izključite iz omrežja in počakajte, da se 

ohladi. 
• Če jed pri kuhanju poškropi ploščo, to takoj 
očistite, vendar pazite, ker je plošča vroča. Te 
ostanke hrane je treba očistiti pred naslednjo 
uporabo plošče, da se ne zapečejo nanjo. 
• Za čiščenje ne uporabljajte bioloških pralnih 
sredstev ali belil ter abrazivnih in kemičnih čistil. 
• Pazite, da ob straneh naprave ni vnetljivih 
materialov, ki bi se med delovanjem naprave 
lahko segreli. 
• Na grelne površine ne postavljajte vnetljivih 
ali plastičnih posod in na njih ne sušite 
mokrega perila. 
• Plošča naj ne bo dolgo vklopljena, ne da bi 
nanjo postavili posodo. 
• Požara zaradi gorečega olja ali maščobe ne 
gasite z vodo. 
• Ne segrevajte zaprtih konzerv ali drugih tesno 
zaprtih posod, ker jih lahko raznese. 
• Ne uporabljajte voka z okroglim 
(tradicionalnim) dnom. Uporabite takega z 
ravnim dnom. 
• Za čiščenje te naprave ne uporabljajte parnega 
čistilnika. 
• Ne glejte neposredno v halogesko napravo.. 
• Površine iz nerjavečega jekla, ki so v bližini 
kuhalnih plošč, lahko zaradi velike vročine 
sčasoma spremenijo barvo. 
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Pomembne informacije o varnosti 
 
Ta naprava ustreza stanju in varnostnim 
zahtevam za to vrsto naprav. Vendar pa 
je z napravo potrebno pravilno ravnati, da 

ne pride do poškodb in nesreč. Poleg naslednjih 
informacij prosimo, da upoštevate tudi druge 
informacije v navodilih. 
• Ne uporabljajte steklokeramične plošče, če so 
na njej vidne poškodbe, ko so razpoke ali 
okrušeni deli. V takem primeru pokličite servis. 
• Ne predelujte ali poskušajte popraviti naprave, 
še posebej ne z orodjem ((z izvijači itd.). Napravo 
lahko popravlja samo usposobljeno osebje, še 
posebno dele za napajanje z elektriko. 
Nepravilna popravila lahko povzročijo resne 
nesreče, poškodbe in okvare. 
V primeru okvare (preden se obrnete na servis) si 
preberite garancijske pogoje. 
 
Uporaba: 
• Te naprave naj ne uporabljajo osebe 
(vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali 
osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če 
niso pod nadzorom in jih o uporabi pečice ni 
poučila oseba, zadolžena za njihovo varnost. 
Treba je paziti, da se otroci ne igrajo z 
napravo. 
• Steklokeramična plošča je namenjena samo za 
pripravo hrane v gospodinjstvu. Če napravo 
uporabljate za kaj, čemur ni namenjena, ali z njo 

nepravilno ravnate, podjetje ne prevzema 
odgovornosti za morebitno škodo. 
• Plošče ne uporabljajte za gretje prostora. 
• Takoj ko pride do kaka motnje pri delovanju ali 
zaradi npr, udarca nastanejo razpoke, je treba 
napravo takoj prenehati uporabljati. Izklopite jo in 
jo izključite iz omrežja (odvijte varovalko ali 
izklopite prekinjevalno varovalko). 
• Priključni kabli električnih naprav se ne smejo 
dotikati vročih površin za kuhanje ali posode, ker 
se lahko izolacija poškoduje. 
 
Tako se izognete poškodbam vaše 
steklokeramične plošče 
Steklokeramična plošča je zelo odporna na 
vročino (do 650°C) in temperaturne spremembe 
ter do neke mere odporna proti razbitju in na 
praske. Kljub temu upoštevajte naslednje 
informacije, da ne pride do poškodb. 
• Nikoli ne polivajte mrzle vode po vročih kuhalnih 
ploščah. 
• Ne plezajte ali stopajte na steklokeramično 
ploščo. 
• Nenaden udarec je lahko kritičen, npr. če vam 
na ploščo pade solnica. Zato takih predmetov ne 
shranjujte nad ploščo. 
• Pred vsako uporabo preverite, da sta dno 
posode in kuhalna površina čista in suha. 
• Posodo vedno dvignite in je ne vlecite po plošči, 
da ne opraskate plošče in odrgnete posode. 
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• Na steklokeramični plošči ne čistite zelenjave. 
Zrnca peska jo lahko opraskajo. 
• Na plošči ne shranjujte ničesar, predvsem ne 
vnetljivih materialov, kartonske in plastične 
embalaže. Predmeti iz kositra, cinka ali aluminija 
(tudi alu folija ali prazna posoda za espresso) se 
na vročih kuhalnih poljih lahko stopijo in 
povzročijo poškodbe. 
• Na vroče kuhalne površine naj ne pridejo jedi ali 
sokovi, ki vsebujejo sladkor, ker lahko na površini 
plošče nastanejo madeži. Ostanke kipenja takoj 
odstranite, tudi, če je plošča še vroča.  
• Vroče posode ne postavljajte na okvir plošče. 
• Pri čiščenju pazite, da v notranjost naprave ne 
pride voda, ker lahko povzroči poškodbe. 
Uporabljajte samo vlažne krpe. Po plošči nikoli 
ne polivajte vode in za čiščenje ne uporabljajte 
parnih čistilnikov.  
 
Odstranjevanje: 
• Embalažo ločeno oddajte na zbirnem centru za 
recikliranje. Otroci se naj ne igrajo z embalažo. 
• Trajno priključene naprave (brez vtiča) mora 
pred odstranitvijo izključiti iz omrežja usposobljen 
električar. 
• Pred odstranitvijo napravo onesposobite: 
odrežite napajalni kabel (ko je naprava že 
izključena iz omrežja) ali kakršnekoli prosto 
viseče priključne kable. 
• Napravo pravilno odstranite. 
 

Naravno zračenje je pomembno za 
pravilno delovanje naprave in za vašo 
varnost. 
Daljša intenzivna uporaba naprave lahko zahteva 
dodatno zračenje, na primer, da odprete okno ali 
uporabite ventilacijski sistem, npr. ventilator ali 
napo. 
 
Higiena pri hrani 
• Pred kuhanjem naj bosta meso in perutnina 
povsem odmrznjena. 
• Preverite, če je hrana povsem kuhana in vroča. 
• Popravila naj vedno opravlja usposobljeno 
osebje. 
 
Pomembno za astmatike 
Pred prvo uporabo pečice je treba sežgati 
zaščitni premaz. Nastajajo plini, to je povsem 
normalno. 
Med sežiganjem mora biti prostor dobro 
zračen. Plinov, ki se razvijajo pri tem 
procesu, ne vdihavajte. 
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Priprava in montaža 
 
Vgradnja plošče 

 
Ta vgradna plošča je namenjena za 
montažo v odprtino v kuhinjski omarici 
ali pultu. Montažo naj izvede 

usposobljeno osebje. Napravo mora na omrežje 
priključiti usposobljen električar. Pri tem je treba 
upoštevati lokalen varnostne mere in tehnične 
podatke pri lokalnem distributerju električne 

energije. V hišno napeljavo je treba vgraditi 
varovalo (ozemljeno prekinjevalno stikalo, glavno 
stikalo), ki prekine vse pole in ima kontaktno 
odprtino najmanj 3 mm. 
Razdalja od zidu do stranice odprtine za vgradnjo 
mora biti najmanj 50 mm.  
Če pod ploščo vgradite pečico, poskrbite za 
dobro zračenje. 

 

 
 
Ploščo lahko v skladu z ilustracijo montirate s sponami za montažo. Uporaba spon se lahko razlikuje glede 
na vaš model. 
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Uporaba spon za montažo (če so) 
1. Če je debelina pulta     2. Če je debelina pulta   
    2 ali 3 cm;                         4cm; 

 
 
V tem primeru se spone privijejo skozi drugo luknjo.  
 
 

 
 
 
 
1. Pripravite prostor za vgradnjo, kot je prikazano. 
2. Iz embalaže vzemite tesnilo. 
3. Priloženo tesnilo je treba pritrditi na spodnjo površino okoli okvirja 
steklokeramične plošče, kot je prikazano. 
4. Namestite napravo na sredo prostora za vgradnjo. 
5. Privijte vijake vzmeti, ki so na dnu naprave, da napravo fiksirate ne mesto. 
 
 
 
 
 

 
Pozor: Če montirate ploščo nad omarico, je treba 
vgraditi ločevalno ploščo, kot je prikazano. Če jo 
montirate nad podpultno pečico, to ni potrebno. 
 
Če se je na primer mogoče spodnje strani naprave 
dotakniti, ko jo montirate nad predal, je treba 
spodnjo stran zakriti z leseno ploščo. 
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Priključitev elektrike 
 
• Ne priključujte naprave na napajanje, dokler ne 
odstranite vse embalaže in transportnih zaščit. 

 Preden napravo priključite na 
napajanje, se prepričajte, da se 
zahtevana napetost in frekvenca, 
navedeni na informacijski nalepki, 

skladata z napetostjo in frekvenco vaše 
električne napeljave.  
• Preden pokličete pooblaščeni servis za 
montažo, naj bo vaša električna napeljava 
pripravljena za priključitev. 
Ta izdelek sme priključiti samo usposobljen 
električar. 
 
Pozor! 
Ta naprava mora biti ozemljena. 
Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate 
zamenjati s posebnim napajalnim kablom, ki ga 
naročite pri našem servisnem oddelku. 
Zaradi varnosti in ustrezne izolacije naj bo 
napajalni kabel dolg največ 2 m. 
• Napajalni kabel mora biti speljan skozi spono za 
kabel. 
• Napajalni kabel mora biti speljan stran od 
naprave. 
Podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, do 
katere bi prišlo, če bi uporabljali neozemljeno 
napravo. 

Naprava mora biti priključena s priloženim 
originalnim kablom ali tehnično ustreznim kablom 
vrste H05RRF 3G 2.5 ali H05RRF 5G 1.5. 
 
• Če je napravi priložen kabel 
Priključitev: • Rjava žica (3x2,5), črna & siva žica 
(za 5x1,5) na fazo 

     • Modra žica na ničlo 
                    • Zelena in rumena žica na 
ozemljitev 
 

 

 
Grelna cona 
Selektivno gretje notranje kuhalne cone 
A ali 
A in B skupaj ali 
A in B in C skupaj 

Kuhalna cona s trojnim 
krogotokom 

Kuhalna cona z enojnim 
krogotokom 

Kuhalna plošča z enojnim 
krogotokom in razširjeno kuhalno cono 

Razširjena kuhalna cona 

Kuhalna plošča z dvojnim 
krogotokom in razširjeno kuhalno cono 

Kuhalna cona z dvojnim krogotokom 
Hitre radianske (halogenske), razširjene in 
dvojne plošče ob prvi uporabi bleščeče 
sijejo. 
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Upravljanje plošče 
 
Nadzorni elementi in prikazi 
 

 
 
Funkcije 
 

Glavno stikalo – tipka ON/OFF (vklop/izklop) 

Zaklepanje tipk 
Nastavitev gretja/povečanje časa s pomočjo 

časovnika 

Nastavitev gretja/zmanjšanje časa s 
pomočjo časovnika 

** Tipka za izbiro dvojne/trojne cone 

* Aktiviranje/deaktiviranje časovnika 

** Aktiviranje/deaktiviranje cone za 
ohranjanje toplote 

Kuhalna plošča (kuhalna cona) 
Tipke za izbiranje 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prikaz za kuhalne plošče (nastavitev gretja 
0...9) 

Prikaz delovanja dvojne/trojne cone s 
pomočjo LED (prikaz za kuhalne plošče) 

* Prikaz časovnika (4 LED za 4 različne 
kuhalne plošče) 

 
Opombe : 
• Ta naprava izvaja nadzor s pomočjo nadzorne 
enote na dotik. Če ima vaša nadzorna enota na 
dotik časovnik, vsako operacijo potrdi zvočni 
signal. 
• Nadzorna plošča naj bo vedno čista in suha. 
Vlaga in umazanija ovirata delovanje. 

 (*) Če ima vaša plošča časovnik 

** Če ima vaša plošča te funkcije 

** pri modelih s časovnikom 
 
• Slike in ilustracije so samo orientacijske. 
Dejanski izgled ali funkcije so lahko drugačni. 
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Vklop plošče 
Dotikajte se tipke “ ” na nadzorni plošči 
najmanj 1 sekundo. Prikaz za kuhalno ploščo 
zasveti. Plošča je pripravljena za uporabo. Zdaj 
lahko v naslednjih 10 sekundah vklopite 
(izberete) različne kuhalne plošče. Hkrati z 
glavnim stikalom “ ” ne smete upravljati drugih 
nadzornih elementov. 
 
Prikaz  in ustrezne decimalke utripajo za vse 
kuhalne plošče. 

 
Če v 10 sekundah ne izvedete nobene 
operacije, plošča samodejno preide v 
pripravljenost. 
 
Če se glavnega stikala “ ” dotikate dalj kot 2 
sekundi, se plošča  izklopi in ponovno nastavi v 
način pripravljenosti. 

 
Izbira kuhalne plošče (kuhalne cone) 
 
1. Vklopite ploščo. 
2. Dotaknite se tipke na dotik za izbiro zaželene 
kuhalne plošče. Po izbiri kuhalne plošče utripa 
prikaz decimalk za izbrano ploščo . 

 
Če v 10 sekundah ne izvedete nobene 
operacije, plošča samodejno preide v 
pripravljenost. 

 
 
3. Nastavite nivo gretja med “1” in “9” ali “9” in “1” tako, da se 
dotikate tipk “ ” ali “ ”. 
 
Tipki “ ” ali “ ” imata ponavljalno funkcijo. Če se ene do njiju 
dotikate dalj časa, se nivo gretja stalno povečuje ali zmanjšuje vsake 
0,4 sekunde. 
 
 
Če začnete s tipko “ ” , se prikaže “1”. Če začnete s tipko “ ”, se na prikazovalniku prikaže 
nastavitvena vrednost (t.j. pol sekunde “A” in pol sekunde “9”). To pomeni, da je hitro ogrevanje aktivno. 
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Hitro ogrevanje 
Ta funkcija olajša kuhanje. Če je hitro ogrevanje 
aktivno, kuhalna plošča nekaj časa deluje z 
največjo močjo (gl. tabelo 1).f Čas hitrega 
ogrevanja je odvisen od izbranega nivoja gretja. 
Ta je prikazan kot izmenjavanje utripajočega “A” 
in nastavljene vrednosti ogrevanja (npr. pol 
sekunde “A” in pol sekunde “9”) na 
prikazovalniku kuhalne plošče. Na koncu časa 
hitrega ogrevanja se gretje zmanjša na 
nastavljeno vrednost, ki je neprekinjeno 
prikazana. 
Vse kuhalne plošče imajo funkcijo hitrega 
ogrevanja. 
 
Vklop funkcije hitrega ogrevanja 
1. Vklopite ploščo. 
2. Z dotikom tipke za izbiro kuhalne plošče 
izberite zaželeno ploščo. 
3. S pomočjo tipke  nastavite gretje na 
vrednost “9”. Po nastavitvi gretja se izmenično 
prikazujeta  “9” 
in “A”. To pomeni, da sta aktivni nastavljena 
vrednost gretja “9” in funkcija hitrega ogrevanja. 
4. Nato v 10 sekundah s pomočjo tipke  
nastavite zaželeno vrednost gretja plošče za 
kuhanje in pri tej vrednosti se bo kuhanje 
nadaljevalo po koncu hitrega ogrevanja. Z 
dotikom tipk  ali nastavite vrednost 
gretja med “9” in “1” (nastavite npr. nivo 6). 
5. Med hitrim ogrevanjem se na prikazovalniku 
izmenično prikazujeta “A” in “6” (npr.). Po koncu 
hitrega ogrevanja se neprekinjeno prikazuje “6”. 
 
Izklop funkcije hitrega ogrevanja : 
• Funkcijo hitrega ogrevanja lahko predčasno 
izklopite tako, da se dotikate tipke , dokler 
se ne prikaže nastavitev gretja “0”. 
• Če izberete nastavitev “9” pri izbiri hitrega 
ogrevanja in nato ne nastavite nižje vrednosti, 
utripanje po 10 sekundah preneha in hitro 
ogrevanje je deaktivirano. 
 

Izklop plošče 
Če se glavnega stikala dotikate več kot dve 
sekundi, se plošča izklopi in preide v 
pripravljenost.  
Če je katera od kuhalnih plošč še topla, to kaže 
indikator na prikazovalniku za ustrezno kuhalno 
ploščo. 
 
Izklop posameznih plošč : 
Posamezno ploščo lahko izklopite na 3 načine: 
1. s hkratnim dotikom tipk  in ; 
2. z zmanjšanjem gretja na “0” s pomočjo tipke 

; 
3. s pomočjo funkcije časovnika izklopa za 
posamezno ploščo (če je na voljo funkcija 
časovnika). 
 
1. Hkratna uporaba tipk  “ ” in “ ”  
Izberite zaželeno kuhalno ploščo s tipko za izbiro 
kuhalne plošče . Na prikazu za kuhalno 
ploščo  se prikaže decimalna pika. Hkrati se 
dotaknite tipk  in , da kuhalno ploščo 
izklopite. 
 
2. Zmanjšanje nastavitve gretja na “0” s 
pomočjo tipke “ ” za zaželeno ploščo 
Kuhalno ploščo lahko izklopite tudi tako, da 
zmanjšate gretje na “0”. 
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3. Uporaba funkcije časovnika izklopa za 
zaželeno ploščo (če je na voljo funkcija 
časovnika) 
 
Ko čas poteče, časovnik izklopi ustrezno ploščo. 
Vsi prikazi so “0” in “00”. Z dvojnimi/trojnimi 
conami in časovnikom povezani LED indikatorji 
izginejo. Poleg tega se ob koncu časa oglasi 
zvočni signal. Za izklop zvočnega signala se 
dotaknite katerekoli tipke na nadzorni plošči na 
dotik. 
 
Vklop dvojnih in trojnih con** 
 
Vklop dvojne cone : 
Izberite kuhalno ploščo z dvojno cono. Decimalna 
pika ustrezne plošče mora utripati. Po nastavitvi 

vrednosti gretja od 1-9 se dotaknite tipke , 
da aktivirate dvojno cono. 

LED ustrezne dvojne cone  utripa. S 

ponovnim dotikom tipke  se status dvojne 

cone menjava: spreminja se iz vklopa dvojne 
cone v izklop in ponovno nazaj. 
 
Razširjeno cono lahko aktivirate samo po tem, ko 
ste za osnovno cono nastavili nivo med “1” in 
“9”. 
 
Vklop trojne cone : 
Izberite kuhalno ploščo s trojno cono. Decimalna 
pika ustrezne plošče mora utripati. Po nastavitvi 

vrednosti gretja od 1-9 se dotaknite tipke , 
da aktivirate trojno cono. 

LED ustrezne trojne cone  utripa. S 

ponovnim dotikom tipke  LED trojne cone 

 utripa in cona se aktivira. 
 

S ponovnim dotikom tipke  trojno cono 
izklopite. Z vsako operacijo se status trojne cone 
spremeni na ta način. 

 

 
 

Aktiviranje dvojnih in trojnih kuhalnih plošč s pomočjo tipke  za ustrezno ploščo. 
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Zaklepanje tipk** (pri modelih s časovnikom) 
Za zaklepanje nadzorne plošče na dotik se več 

kot 2 sekundi dotikajte tipke “ ”. Oglasi se 

zvočni signal. LED  utripa in kuhalne plošče 
so zaklenjene. 
 
Kuhalne plošče lahko zaklenete samo, ko je 
štedilnik v delovanju. Če je plošča zaklenjena, 

deluje samo glavno stikalo . LED utripa 
in tako kaže, da je zaklepanje aktivno. Če 
steklokeramično ploščo izklopite, ko so tipke 
zaklenjene, bo zaklepanje aktivno tudi, ko boste 
ploščo spet vklopili. Za upravljanje plošče morate 
zaklepanje deaktivirati. 

 

 
 

Zaklepanje ali odklepanje nadzorov na dotik v načinu delovanja s pomočjo tipke  
 

Če se tipke  dotikate 2 sekundi, ploščo 
odklenete. Oglasi se zvočni signal.  

LED  izgine. Tipke na dotik so odklenjene in 
jih lahko normalno uporabljate. 

 
Starševski nadzor 
 
Steklokeramično ploščo lahko zavarujete pred 
nehotenim vklopom in tako preprečite otrokom, 
da bi vklapljali plošče. S funkcijo starševskega 
nadzora v več korakih zaklenete nadzorno enoto 
na dotik. 
Starševski nadzor je na voljo samo v načinu 
pripravljenosti. 
 
Aktiviranje starševskega nadzora: 
1. Vklopite ploščo s pomočjo glavnega stikala 

. 
2. Hkrati se dotikajte tipk in  najmanj 2 
sekundi. 
3. Ponovno se dotaknite tipke . 

Starševski nadzor je aktiviran in na 

prikazovalniku se prikaže simbol . 
 
Preklic starševskega nadzora: 
Starševski nadzor prekličete na isti način, kot ga 
aktivirate. 
1. Vklopite ploščo s pomočjo glavnega stikala 

. 
2. Hkrati se dotikajte tipk in  najmanj 2 
sekundi. 
3. Ponovno se dotaknite tipke . 
Med odklepanjem se na prikazovalniku za vse 

kuhalne plošče kaže . Ko je preklic uspešno 

izveden, izgine. 
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Funkcija časovnika * 
 
Ta funkcija vam olajša kuhanje, ker ni treba, da 
ste ves čas prisotni. Kuhalna plošča se ob 
izbranem času samodejno izklopi. 

Časovnik ima naslednje funkcije: nadzorna enota 
na dotik lahko upravlja hkrati največ časovnike za 
4 kuhalne plošče in 1 minutni opomnik. Vse 
časovnike je mogoče uporabljati samo med 
delovanjem plošče. 

 
 
 
Minutni opomnik:  
Minutni opomnik je neodvisen od kuhalnih plošč. Ni pomembno, ali 
je kuhalna plošča izbrana ali ne. 
1. Za aktiviranje minutnega opomnika se dotaknite tipke . 
Prikazovalnik časovnika kaže “00” in piko desno spodaj. Minutni 
opomnik je aktiviran. 
2. S pomočjo tipk  in  nastavite čas. 
3. Ko je čas nastavljen, začne časovnik odštevati. 
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Za izklop zvočnega signala 
pritisnite katerokoli tipko. 
 
 
 
 
 
Časovnik kuhalne plošče : 
Časovnik kuhalne plošče lahko nastavite 
samo za aktivirano ploščo. 
1. Vklopite štedilnik in aktivirajte zaželeno 
kuhalno ploščo (nivo morate predhodno nastaviti 
na 1-9). 

2. S pomočjo tipke  nastavite čas enako kot 
pri minutnem opomniku. Prikazovalnik časovnika 

kaže “00” in piko desno spodaj .  
3. Za aktiviranje časovnika se ponovno dotaknite 

tipke . Zdaj lahko časovnik nastavite. 
4.  S pomočjo tipk  in  nastavite čas. 

 
Nastavitev naslednjih časovnikov kuhalnih 
plošč : 
1. Ko ste aktivirali časovnik prve kuhalne plošče, 

se ponovno dotaknite tipke . Nadzor se 
premakne v smeri urinega kazalca k naslednji 
aktivni plošči. Utripajoči LED  kaže, za 
katero ploščo lahko nastavite časovnik. 
2. S pomočjo tipk  in  nastavite čas. 
3. Delujoči časovnik prve nastavljene kuhalne 
plošče je označen tako, da LED  
neprekinjeno sveti. 
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• Če se ponovno dotaknete tipke , lahko 
nastavite časovnike še za druge aktivne kuhalne 
plošče. 
• Prikazovalnik časovnika prikaže nastavljeni čas, 
ki je lahko najmanj 10 sekund. 

• Indikatorji LED  na prikazovalniku 
časovnika, ki stalno svetijo, kažejo delujoče 
časovnike. 

• Z večkratnimi pritiski na tipko  lahko 
prikažete nastavitve časovnikov za kuhalne 
plošče in za minutni opomnik. Ustrezna plošča je 
vedno prikazana z utripajočim LED  spredaj 
levo na prikazovalniku za časovnik. 

 
Preklic nastavitev časovnikov : 

Najprej s pomočjo tipke  izberite časovnik. Nastavitev lahko nato prekličete na 2 načina: 
• tipko  pritiskate, dokler se na prikazovalniku časovnika ne prikaže “00”; 
• hkrati se za pol sekunde dotaknete tipk  in , da se na prikazovalniku prikaže “00”. 
 
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Za izklop zvočnega signala se dotaknite katerekoli tipke. 
 

 
 
Prikaz preostale vrednosti za časovnik kuhalne plošče 3 (LED utripa) na prikazovalniku časovnika (LED 
indikatorji, ki svetijo, kažejo delujoča časovnike za kuhalni plošči 1 in 4, ki nista prikazana na prikazovalniku) 
 
Funkcija za ohranjanje toplote (če je) 
Funkcija za ohranjanje toplote za cono za 
ohranjanje toplote nudi dodatni nivo gretja med 0 
in 1 in ohranja jed toplo. Funkcijo za ohranjanje 
toplote aktivirate tako, da se dotaknete tipke 

. LED  utripa. Za deaktiviranje cone za 

ohranjanje toplote ponovno pritisnite . 
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Omejitev časa delovanja 
Nadzor za steklokeramično ploščo omogoča 
omejitev časa delovanja. Če eno ali več kuhalnih 
plošč pozabite izklopiti, se po določenem času 
izklopijo samodejno (gl. tabelo 1 spodaj). 
Omejitev časa delovanja je odvisna od nastavitve 
gretja. Če je s kuhalno ploščo povezan časovnik, 

se na prikazovalniku časovnika 10 sekund 
prikazuje “00”(po 10 sekundah zasveti indikator 
preostale toplote). Potem se prikazovalnik 
časovnika izklopi. Po samodejnem izklopu 
kuhalne plošče, kakršen je opisan zgoraj, lahko 
ploščo spet vklopite, nastavljen pa je najdaljši čas 
delovanja za to nastavitev gretja. 

 
Nastavitev gretja  Čas izklopa v 

sek. 
Čas vklopa v sek. Omejitev časa 

delovanja v urah  
Trajanje hitrega 
ogrevanja v sek. 

0 0 0 0 - 
U 45,9 1,1 6 - 
1 45,6 1,4 6 60 
2 43,6 3,4 6 180 
3 41,3 5,7 5 288 
4 38,4 8,6 5 390 
5 35,9 11,1 4 510 
6 33,1 13,9 1,5 150 
7 26,2 20,8 1,5 210 
8 19,2 27,8 1,5 270 
9 0 47,0 1,5 - 
Tabela -1: Parametri za nastavitev gretja, trajanje cikla 47,0 s 
 
Funkcija preostale toplote 
Na prikazovalniku za kuhalne plošče zasveti  
za izklopljeno ploščo, če je na površini 
steklokeramične plošče temperatura višja kot 
60°C. Ko temperatura pade pod 60°C , na 
prikazovalniku zasveti “0”. 

Po izpadu elektrike prikaz preostale toplote 
utripa, če je bila pred izpadom preostala toplota 
višja kot 60 °C. Prikaz utripa, dokler ne preteče 
najdaljši čas za prikaz preostale toplote ali dokler 
kuhalne plošče ne vklopite. 
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Umerjanje senzorjev in sporočila o napakah 
 
Nadzorna enota steklokeramične plošče po 
priključitvi izvaja samodejno umerjanje senzorjev 
glede na pogoje senzorjev, steklokeramike in na 
okoljske pogoje. Med umerjanjem steklenega 
področja senzorjev ne smete prekrivati. Poleg 
tega nadzorna enota ne sme biti izpostavljena 
močni osvetlitvi, kot je sončna svetloba, močne 
halogenske svetilke itd. 
 

Vzrok napake  Prikaz
Premočna svetloba v prostoru F1 
Močna utripajoča luč 
(fluorescentna cev) 

F2 

Senzor je pokrit s svetlim 
predmetom 

F3 

Močno spreminjajoča se svetloba 
v prostoru 

F4 

Tabela-2: Kode in viri napak 
 
Primer uporabe: 
 
Umerjanje se izvede brez težav pri naslednji 
osvetlitvi: 
Osvetlitev z žarnico brez reflektorja (100W, 
mlečna) na razdalji 70 cm nad steklokeramično 
ploščo. 
Po uspešnem umerjanju je delovanje 
steklokeramične plošče zagotovljeno tudi pri 
močni osvetlitvi, npr. pri halogenskem točkastem 
reflektorju ( 50W). 
 
V primeru napake se umerjanje ponavlja, dokler 
okoljski pogoji ne omogočajo uspešne izvedbe. 
Delovanje nadzorne enote je mogoče samo, če je 

bilo umerjanje vseh senzorjev uspešno 
zaključeno.  
Med umerjanjem umaknite vse predmete s 
steklokeramične plošče, osvetlitev prostora pa ne 
sme biti premočna. V primerih sporočil F2, F2 ali 
F4 izklopite vse vire svetlobe ali zagrnite okno, ko 
poteka postopek umerjanja po prvi priključitvi na 
napajanje. Po uspešnem umerjanju nadzorna 
enota prenese zelo veliko stopnjo osvetlitve 
okolja. 
Med delovanjem steklokeramične plošče 
nadzorna enota stalno izvaja umerjanje glede na 
spremembe okoljskih pogojev. 

 
Nadzorna enota na dotik ima senzor 
za zaščito pred pregretjem. V 
odgovor na ta senzor se ustrezna 
plošča izklopi. Za informacije o 

razlagah ali sporočilih o napakah glejte 
tabelo.  
V primeru trajne aktivacije tipke (dalj kot 10 
sekund) se izklopi celoten nadzorni sistem i n 
oglasi se neprekinjen zvočni signal. 
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Nega in vzdrževanje 
 
Nega steklokeramične plošče 
Steklokeramična površina je vzdržljiva za 
vsakodnevno uporabo iz zaradi gladke površine 
jo je lahko čistiti, vendar upoštevajte naslednje: 
• Če odkrijete razpoko na steklokeramični 
površini, ploščo takoj izključite iz omrežja. 
• Otroci naj se ne približujejo vročim 
površinam. 
• Dno posode in površina plošče naj bosta pred 
uporabo čista in suha, da se plošča ne zamaže. 
• Na plošči ne pripravljajte hrane, t.j. ne režite 
kruha ali sadja in zelenjave.  
• Na plošči ne shranjujte ničesar in jo uporabljajte 
samo za kuhanje. 
• Če posodo z ostrimi robovi vlečete po plošči ali 
pade nanjo, se lahko plošča poškoduje. 
• Na ploščo ne dajajte nobenih materialov, kot so 
npr. plastika, aluminij itd. 
• Če se je kaj na površini raztopilo, to takoj 
odstranite s strgalom. 
• Za čiščenje steklokeramične plošče ne 
uporabljajte krpe za posodo ali gobice, ker lahko 
ostane na plošči plast umazanega pomivalnega 
sredstva, ki se ob naslednji uporabi zasmodi in 
razbarva površino. 
• Ne segrevajte prazne emajlirane posode. 
• Zaradi škropljenja se lahko površina poškoduje 
ali nastane požar. 

 

Vrste posode 
Izbira posode 
Izberite posodo z ročajem, ki ga je lahko držati in 
ostane hladen. Izogibajte se posodi, ki ni stabilna 
in se zlahka prevrne. Tudi sklede, ki so, kadar so 
polne, pretežke, da bi jih z lahkoto premaknili, 
niso najprimernejše. Uporabljajte samo posodo z 
ravnim dnom. 
 
Velikost posode 
Za najboljši izkoristek energije in največjo varnost 
uporabljajte priporočljivo velikost posode za 
posamezno ploščo. 
 
• Uporabljajte posodo, ki je dovolj velika za 
količino jedi, ki jo kuhate, da ne pride do kipenja 
in se izognete dodatnemu čiščenju. 
• Pokrovk ne polagajte na ploščo.  
 
Posodo vedno postavite na sredo plošče. Ko 
prestavljate posodo z ene plošče na drugo, jo 
vedno dvignite in je ne vlecite. 
• Ne uporabljajte posode z aluminijastim dnom 
(to povzroči poslabšanje kakovosti 
steklokeramične površine). 
 
• Uporabljajte jekleno posodo ali posodo iz 
ognjevarnega stekla. Ne uporabljajte posode iz 
vrst stekla, ki so primerne predvsem za pečice 
(npr. Pyrex). 

 
• Ne uporabljajte posod z 
vdrtim ali izbočenim 
dnom. 
 
• Za najboljši izkoristek 

energije uporabljajte posodo 
z enakim premerom, kot ga 
ima kuhalna plošča. 
 
 

• Če je posoda premajhna, 
se energija izgublja. 
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Cvrtje 
 

• V ponev nikoli ne dajajte maščobe 
ali olja več kot do tretjine. 
• Olja ali masti nikoli ne puščajte brez 

nadzora. 
• Ne cvrite preveč jedila hkrati, predvsem ne 
zmrznjenega. Tako se zmanjša temperatura 
olja ali masi in jed postane mastna. 
• Živilo pred cvrtjem osušite in jo počasi dajte v 
vroče olje ali mast. Predvsem zamrznjena 
živila povzročijo penjenje in škropljenje, če jih v 
maščobo vržete prehitro. 
• Maščobe nikoli ne segrevajte in ne cvrite v 
pokriti posodi. 

• Zunanjost posode naj bo čista in brez curkov 
masti ali olja. 
 
V primeru požara v ponvi 
•  Izklopite napajanje. 
• Zadušite plamene s protipožarnim 
prekrivalom ali z mokro krpo. 
Opekline in poškodbe skoraj vedno povzroči 
prijemanje goreče posode in odnašanje te 
posode na prosto. 
 

 
Ne gasite ognja z vodo. Pustite posodo, da 
se hladi vsaj 30 minut 

 
 

 Čiščenje 
 
Pred čiščenjem steklokeramično ploščo 
izključite iz napajanja. 
•  Preden ploščo spet vklopite, morajo biti vsi 
nadzorni elementi v legi OFF (izklop). 
•  Preden začnete čistiti, se mora 
steklokeramična plošča dovolj ohladiti. 
•  Ne mešajte različnih čistil, ker lahko pride do 
nepričakovane kemične reakcije. 
 
Zunanjost 
Čistite s krpo in pomivalnim sredstvom. 
Trdovratne madeže odstranite s kremnim ali 
tekočim čistilom. 
 

Steklokeramična plošča 
Čistite jo vsakodnevno, da se umazanija ne 
zapeče nanjo. 
1. Vedno jo dobro zbrišite s čisto krpo, 
zmočeno s čisto vodo (ker bi lahko usedline pri 
naslednji uporabi ploščo poškodovale). 
2. Površino zbrišite do suhega z mehko krpo. 
• Ne uporabljajte jeklene volne, abrazivnih 
praškov ali čistil ali čistil na osnovi belila, ker 
poškodujejo površino. 
• Za čiščenje ostankov hrane in trdovratnih 
madežev lahko uporabite strgalo za 
steklokeramične plošče. 
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• Jedi na osnovi sladkorja, kot so kreme in 
sirupi, je treba takoj s strgalom odstraniti s 
plošče in ne čakati, da se ta ohladi, ker se 
sicer lahko trajno poškoduje. 
• Čistila za steklokeramično ploščo lahko 
poškodujejo druge dele vašega štedilnika, zato 
pazite pri čiščenju. 
• Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika ali 
pršil za čiščenje. 
 
Sčasoma ... 

• Sčasoma lahko pride do rahlega razbarvanja 
površin. To ne vpliva na delovanje naprave. 
• Razbarvanja in lise, ki nastanejo na 
steklokeramični plošči, so normalni in ne 
predstavljajo napake. 
 
Pozor 

Strgalo za steklokeramične plošče 
shranite na varno in otroci naj nimajo dostopa do 
njega. 

 
 
Primerna čistilna in negovalna sredstva z zaščitnim učinkom so 
na primer: 
Priporočljiva je uporaba sredstev z zaščitnim učinkom. Film, ki ga 
naredijo, v veliki meri varuje ploščo pred trdovratnimi madeži in 
poškodbami oznak. 
 
Zažganine zaradi prekipelega mleka ali jedi, ki ne vsebujejo sladkorja, 
lahko očistite s plošče tudi, ko je hladna. Za to priporočamo kovinsko 
strgalo. Držite ga pod kotom, da ne nastanejo praske. Zažganih 
ostankov jedi v nobenem primeru ne odstranjujte z nožem, jekleno 
volno ali čim podobnim. 
 
Madeže zaradi vodnega kamna (rumeni madeži) odstranite z majhno 
količino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, s kisom ali 
limoninim sokom. Če je madež trdovraten, pustite, da sredstvo učinkuje 
več časa. Ploščo nato zbrišite do čistega z mokro krpo. 
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Odpravljanje težav 
 
Če steklokeramična plošča ne deluje 
Če naprava ne deluje, preverite, ali: 
• je vklopljena; 
• je pregorela varovalka/se je izklopila 
avtomatska varovalka/je pregorela glavna hišna 
varovalka. 
Če naprava še vedno ne deluje, se obrnite na 
servis. 
Prosimo, da zgoraj naštete možnosti preverite, 
ker se servisiranje zaračuna, če osebje ne najde 
napake. 
 

Značilnosti delovanja 
• Pri delovanju kovinski deli oddajajo zvok zaradi 
raztezanja in krčenja, to je normalno. 
• Če pride para, ki nastaja pri kuhanju, v stik s 
hladno površino, kondenzira in površina se 
zarosi. To je normalno in ne predstavlja napake. 

 

Transport v prihodnje 
 
Shranite originalno embalažo na varno mesto. 
Za transport jo uporabite. Upoštevajte oznake 
na embalaži. 
Če nimate originalne embalaže 
Izvedite ukrepe, ki zagotovijo, da se zunanje 
površine in steklene površine ne poškodujejo. 
 

Zavijte steklokeramično ploščo v mehurčkasto 
izolacijo ali karton, da se med transportom ne 
poškoduje. 
Izdelek je treba transportirati pokončno. Nanj 
ne postavljajte drugih predmetov. 

 

Garancijski pogoji 
 
Dragi kupci,  
Upamo, da ste v teh navodilih našli vse odgovore 
na vaša vprašanja. Če nit tako, prosimo, da nam 
sporočite. 
Če pride do težav z vašim izdelkom, je bistveno, 
da se za popravilo uporabi originalne rezervne 
dele s proizvajalčevo garancijo. Preden se 

obrnete na servis, poglejte serijsko številko 
naprave, ki jo najdete na nalepki na napravi. 
Preden pa pokličete servis, preverite, če ste 
upoštevali vsa navodila. Vsa popravila, ki jih 
garancija ne zajema, se zaračunajo. 
 
Za trajanje garancije je odločilen datum 
nakupa na računu. 

 




