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Upravljalna plošča 

 
Opis 

  Tipki (+/-) za nastavitev 

temperature in časa. 

  Luč, ki opozarja na to, da 

deluje pomembna tipka. 

  Kuhalno mesto 

  Tipka plus 

  Tipka minus 

  Vklop / izklop 

  Tipka za zaklep 

  Vklop/izklop časovnika  

  Tipka za hitro pogrevanje 

  Stop 

  Tipka za izbiro levega/desnega

  kuhalnega mesta I 

   Tipka za izbiro levega/desnega

  kuhalnega mesta II 

  Tipka za izbiro levega/desnega

  kuhalnega mesta III 

   Tipka za izbiro levega/desnega

  kuhalnega mesta IV 

 

 

 

 Slike so samo informativne. Dejanski 

prikazi in funkcije utegnejo biti drugačni, kar je 

odvisno od modela. 

 

Prikaz kuhalnega mesta 

 
1 Temperatura (nastavitev 0 - 9) 

2 Simbol časovnika 

3 Luč za določitev kuhalnega mesta 

4 Tipka za kombinacijo/ločevanje 

 kuhalnih mest 

5 Tipka za izbiro kuhalnega mesta 

6 Luč za izbiro kuhalnega mesta 
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 Upravljanje naprave poteka prek 

zaslona na dotik. Vsaka funkcija, ki jo izberete 

z dotikom zaslona, bo potrjena z zvočnim 

signalom. 

 Zaslon na dotik naj bo vedno čist in suh. 

Vlažen ali umazan zaslon utegne povzročati 

težave. 

Obračanje plošče 

1. Pritisnite na tipko na nadzorni plošči. 

Lučka tipke zasveti. Plošča je pripravljena 

za uporabo. 

2. Ko ploščo vklopite, se izvede samodejno 

prepoznavanje kozice. Če je na ploščo 

postavljena kozica, bodo za 10 sekund 

zasvetile luči za izbiro kuhalnega mesta, na 

katere je postavljena kozica.  

Na primer: Če ste postavili dve kozici kot kaže 

spodnja slika, bosta za 10 sekund zasvetili luči 

kuhalnih mest, na katerih se nahajata kozici. 

 
3. Če v korku 10ih sekund pritisnete na tipko I 

ali II kot v primeru, lahko levi kuhalni plošči 

uporabite ločeno.  

Če med tipko I in II pritisnete na tipko , lahko 

levo I in desno II ploščo uporabite združeno. 

Desno kuhalno ploščo lahko vklopite s 

pritiskom na desno tipko IV. 

Ko je samodejno zaznavanje posode končano, 

lahko izberete in vklopite tudi kuhalne plošče, 

kjer posoda ni zaznana.  

 Luči za izbiro kuhalnih mest se bodo v 

roku 10ih sekund ugasnile, če ne izvedete 

nobene druge operacije. Če v roku naslednjih 

10ih sekund ne izvedete nobene operacije, bo 

plošča samodejno preklopila nazaj na način 

"Standby". 

 

Izklop plošče 

1. Pritisnite na tipko na nadzorni plošči. 

Plošča se bo izklopila in vzpostavila način 

"Standby". 

 Če po izklopu plošče na prikazu 

kuhalnih mest sveti simbol "H" ai "h", pomeni, 

da je kuhalno mesto še vedno vroča. Ne 

dotikajte se je.  

 

Indikator preostale toplote 

Če na prikazovalniku kuhalnega mesta sveti 

simbol "H", to pomeni, da je kuhalno mesto še 

vedno vroče in ga lahko uporabite za to, da 

majhna količina hrane ostane topla. Ta  simbol 

se kmalu spremeni v "h", kar pomeni manj 

vroče.   

 Če pride do izpada elektrike, indikator 

preostale toplote ne bo zasvetil in uporabnika 

ne bo opozoril na visoko temperaturo 

kuhalnega mesta. 

 

Vklapljanje kuhalnih mest  

1. Pritisnite na tipko za vklop plošče. 

2. Pritisnite na izbirno tipko kuhalnega mesta, 

ki ga želite vklopiti. 

Na prikazovalniku kuhalnega mesta se prikaže 

"0" in vklopi se luč izbranega kuhalnega mesta.  

 

 Če v roku 10ih sekund ne izvedete 

nobene operacije, se luči kuhalnih mest 

izklopijo. Če v roku naslednjih 10ih sekund ne 

izvedete nobene operacije, bo plošča 

samodejno preklopila nazaj na način 

"Standby". 

3. S pritiskanjem na + ali - nastavite 

temperaturo med "0" in "9". 
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Izklapljanje kuhalnih mest 

Izbrano kuhalno mesto lahko izklopite na 3 

različne načine: 

1.  Lahko spustite temperaturo na "0". 

 Kuhalno mesto lahko izklopite tako, da 

temperaturo nastavite na stopnjo "0". 

2. Lahko uporabite funkcijo izklopa na 

časovniku za želeno kuhalno mesto. 

 Ko časovna doba poteče, bo časovnik 

izklopil njemu dodeljeno kuhalno mesto. Na 

 prikazovalniku kuhalne plošče se bo 

prikazala vrednost "0". Simbol na 

prikazovalniku  kuhalne plošče bo izginil.  

 Ko časovna doba poteče, se bo 

oglasilo zvočno opozorilo. S pritiskom na 

katero koli tipko na  nadzorni plošči lahko 

zvočno opozorilo utišate. 

3. Lahko pritisnete in 3 sekunde držite 

simbol ustreznega kuhalnega mesta. 

 Pritisnite in držite na simbol kuhalnega 

mesta, ki ga želite izklopiti. 

Združevanje kuhalnih mest 

1. Pritisnite na tipko za vklop plošče. 

2. Pritisnite na izbirno tipko kuhalnega 

mesta, ki ga želite združiti.  

Na prikazovalniku kuhalne plošče se prikaže 

"0" in luč ustreznega kuhalnega mesta se 

vklopi.  

 
3. Pritisnite na tipko  med tem 

kuhalnim mestom in tipko mesta, ki ga želite 

združiti. 

Luč, ki ločuje združena kuhalna mesta, se bo 

izklopila in simbol "0" na prikazovalniku 

kuhalne plošče na levem kihalnem mestu se 

bo vklopil/bo še naprej svetil. 

 

4. S tipkama + in - nastavite temperaturo 

med "0" in "9". 

Sedaj sta kuhalna mesta združena in bosta 

delovala kot eno mesto pri nastavljeni 

temperaturi. 

5.  Če želite združiti 3. in 4. kuhalno 

mesto: 

Če želite dodati 3. in 4. kuhalno mesto dvema 

združenima kuhalnima mestoma, pritisnite na 

tipko  med njima.  

 
Kuhalna mesta se združijo in luč, ki jih ločuje, 

se bo izklopila. Indikator temperature na 

samem levem kuhalnem mestu, bo ostal 

prižgan in deloval pri temperaturi, katero ste 

nastavili za eno kuhalno mesto. 

Združevanje aktivnih kuhalnih mest 

1. Če želite združiti sosednji dve kuhalni 

mesti, ki delujeta individualno pri različnih ali 

enakih temperaturah, pritisnite na tipko  med 

kuhalnima mestoma.   

 
Ko združite individualna kuhalna mesta, luč, ki 

jih ločuje, ugasne in na prikazovalniku levega 

kuhalnega mesta se prikaže temperatura. 

Združena kuhalna mesta bodo še naprej 

delovala kot eno kuhalno mesto pri nižji 

temperaturi združenih kuhalnih mest. 
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 Prejšnja temperatura ali časovna 

vrednost na združenih kuhalnih mestih bo po 

združitvi še naprej delovala z manjšo 

vrednostjo.  

Na primer, če združite kuhalno mesto 

nastavljeno na 10 minut s temperaturo 6 in 

kuhalno mesto nastavljeno na 20 minut s 

temperaturo 2, bosta združeni kuhalni mesti 10 

minut delovali pri temperaturi 2.  

 

Ločevanje združenih kuhalnih mest 

1.  Pritisnite na tipko med združenimi 

kuhalnimi mesti, ki jih želite ločiti. 

 
Kuhalno(-a) mesto(-a) na desni in kuhalno(-a) 

mesto(-a) na levi strani tipke , katero ste 

pritisnili, se bosta(bodo) ločila in še naprej 

delovala(-i). Ločevalna luč med kuhalnimi 

mesti se bo vklopila.   

 

 Ločena kuhalna mesta bodo še naprej 

delovala pri temperaturah, nastavljenih ko so 

delovala združeno. 

Izklop združenih kuhalnih mest 

Združena kuhalna mesta lahko izklopite na 3 

različne načine: 

1.  Lahko spustite temperaturo na "0". 

Kuhalno mesto lahko izklopite tako, da 

temperaturo nastavite na stopnjo "0". 

2. Lahko uporabite funkcijo izklopa na 

časovniku za želeno kuhalno mesto. 

Ko časovna doba poteče, bo časovnik  izklopil 

njemu dodeljeno kuhalno mesto. Na 

prikazovalniku kuhalne plošče se bo prikazala 

vrednost "0". Simbol na prikazovalniku 

kuhalne plošče bo izginil.  

Ko časovna doba poteče, se bo oglasilo 

zvočno opozorilo. S pritiskom na katero koli 

tipko na nadzorni plošči lahko zvočno opozorilo 

utišate. 

3. Lahko pritisnete in 3 sekunde držite 

simbol ustreznega kuhalnega mesta. 

Pritisnite in držite na simbol kuhalnega mesta, 

ki ga želite izklopiti. 

BOOSTER 

Funkcijo "Booster" lahko uporabite za gretje pri 

maksimalni moči. Te funkcije pa ne 

priporočamo pri daljšem kuhanju. 

Neposredna izbira funkcije BOOSTER: 

1. Pritisnite na tipko  za vklop plošče. 

2. Izberite želeno kuhalno mesto s 

pritiskom na tipke za izbiro kuhalnega mesta. 

 

3. Pritisnite na tipko . 

Izbrano kuhalno mesto bo delovalo z 

maksimalno močjo in na prikazovalniku 

kuhalnega mesta bodo ustrezno utripale 3 luči.  

Ko se časovna doba funkcije "booster" (glej: 

Tabela 2: Tabela časovnih omejitev delovanja) 

konča, se kuhalno mesto izklopi. 

Izbira funkcije "Booster", kadar je kuhalno 

mesto vklopljeno: 

1. Ko je kuhalno mesto vklopljeno in 

deluje najmanj 20 sekund pri določeni stopnji, 

pritisnite na tipko .  

 

 Kuhalno mesto mora delovati najmanj 

20 sekund pri izbrani stopnji. 

2. Izbrano kuhalno mesto bo delovalo z 

maksimalno močjo in na prikazovalniku 

kuhalnega mesta bodo ustrezno utripale 3 luči. 

Ko se časovna doba funkcije "Booster" konča, 

kuhalno mesto  preklopi na nastavljeno 

temperaturo in prikaže se samo izbrana 

temperatuna vrednost. 
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Če kuhalna mesta ločite, medtem ko 

delujejo s funkcijo "Booster", bodo ločena 

kuhalna mesta še naprej delovala z 

nastavljeno funkcijo "Booster". 

Predčasen izklop funkcije "Booster": 

S pritiskom na tipko lahko nastavitev 

funkcije "Booster" izklopite kadar želite.  

Hitro segrevanje 

Hitro segrevanje je funkcija, ki pospešuje 

kuhanje. Vsa kuhalna mesta so opremljena s 

funkcijo hitrega segrevanja. Funkcijo hitrega 

segrevanja lahko uporabite v roku 20ih sekund 

po izbiri temperaturne vrednosti za želeno 

kuhalno mesto.  

Ta funkcija se uporablja za krajšanje časa 

segrevanja. Ko se časovna doba hitrega 

segrevanja konča, bo kuhalno mesto še naprej 

delovalo pri nastavljeni stopnji temperature. 

 Funkcijo hitrega segrevanja lahko 

nastavite v roku prvih 20ih sekund po vklopu 

plošče. 

Izbira funkcije hitrega segrevanja 

 
1. Pritisnite na tipko  za vklop plošče. 

2. S tipkami za izbiro kuhalnega mesta, 

izberite želeno kuhalno mesto. 

3. S tipkama + in - nastavite želeno 

stopnjo temperature. 

4. Pritisnite na tipko . 

 Kuhalno mesto, ki ste ga izbrali, bo 

deloval z maksimalno močjo za časovno dobo, 

ki je  navedena v spodnji tabeli. Na 

prikazovalniku kuhalnega mesta se prikažejo 3 

luči in  nastavljena temperaturna vrednost. 

5. Ko se časovna doba hitrega 

segrevanja izteče, kuhalno mesto preklopi na 

nastavljeno  stopnjo temperature in prikaže 

se samo izbrana temperaturna vrednost. 

Če med delovanjem združenih kuhalnih 

mest s funkcijo "Booster" kuhalna mesta ločite, 

bodo ločena kuhalna mesta še naprej 

upoštevala nastavitev funkcije hitrega 

segrevanja. 

 

Tabela 1: Čas delovanja funkcije "Booster" 

Stopnja temperature Časovna omejitev 

   delovanja - v sekundah 

 
Izklop funkcije "Booster": 

S pritiskom na tipko lahko nastavitev 

funkcije "Booster" izklopite kadar želite.  

Zaklop za čiščenje 

Funkcija zaklepa za čiščenje preprečuje 

delovanje tipk na nadzorni plošči za približno 

20 sekund, da lahko uporabnik na hitro očisti 

ploščo, medtem ko jo uporablja. V tem času 

naprava ne troši nobene energije. 
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Vklop zaklepa za čiščenje 

 
1. Medtem ko je plošča vklopljena, 

pritisnite in držite tipko , dokler ne zaslišite 

en zvočni signal. Luč funkcije zaklepa za 

čiščenje zasveti in ura na prikazovalniku 

plošče bo začela z izštevanjem od 20. V tem 

času ne bo delovala nobena tipka razen . 

Izklop funkcije zaklepa za čiščenje 

Za izklop funkcije zaklepa za čiščenje ni treba 

pritisniti nobene tipke. Plošča bo po 20ih 

sekundah oddala zvočni signal, luč na 

ključavnici bo ugasnila in funkcija se bo 

samodejno izklopila. 

   

Zaklep za otroke (Child Lock) 

Ko je plošča izklopljena, jo lahko zavarujete s 

funkcijo zaklepa za otroke, da je otroci ne bi 

mogli vklopiti. Funkcijo zaklepa za otroke lahko 

vklopite ali izklopite, samo kadar je plošča 

izklopljena (v stanju pripravljenosti "Standby").  

Vklop funkcije zaklepa za otroke  

1. Medtem ko je plošča izklopljena, 

pritisnite in držite tipko , dokler ne zaslišite 

dva zvočna signala. Funkcija se bo vklopila in 

lučka na tipki bo zasvetila. 

Če pritisnite na eno od tipk, medtem ko 

sta kuhalna plošča in zaklep za otroke 

vklopljena, bo luč na tipki utripala. Če 

pritisnete na tipko , ko je kuhalna plošča v 

stanju pripravljenosti in funkcija zaklepa za 

otroke aktivna, luč na tipki utripa. Če je 

prikazan indikator preostale toplote, medtem 

ko je kuhalna plošča v stanju pripravljenosti in 

če pritisnete na eno od tipk, medtem ko je 

funkcija zaklepa za otroke vklopljena, bo luč na 

tipki utripala. 

Izklop funkcije zaklepa za otroke 

1. Medtem ko je funkcija zaklepa za 

otroke vklopljena, pritisnite in držite tipko , 

dokler ne zaslišite en zvočni signal. Funkcija 

se bo izklopila in lučka na tipki  bo 

ugasnila. 

Ključavnica 

Ključavnico lahko vklopite, da preprečite 

nenamerno spreminjanje funkcij, med 

delovanjem plošče. 

Vklop ključavnice 

1. Pritisnite in dlje časa držite tipko , 

da se plošča zaklene. 

Najprej bo slišati le en zvočni signal. V tem 

primeru je plošča nastavljena na fukcijo 

zaklepa za čiščenje. Še naprej pritiskajte na 

tipko, dokler ne zaslišite dva zaporedna 

zvočna signala. Luč na tipki bo utripala in 

vsa kuhalna mesta se bodo izklopila. 

Ključavnico lahko vklopite samo v načinu 

delovanja. Ko je ključavnica vklopljena, bo 

delovala samo tipka . Če pritisnete na kako 

drugo tipkjo, bo tipka utripala, kar pomeni, 

da je ključavnica vklopljena. 

Če, medtem ko so tipke zaklenjene, ploščo 

izklopite, bo treba ključavnico izklopiti, da se 

plošča ponovno vklopi. 

Izklop ključavnice 

1. Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko 

. Delovanje bo potrjeno z zvočnim 

signalom. Luč na tipki se izklopi in 

nadzorna plošča je odklenjena. 

Funkcija časovnika (Timer) 

Ta funkcija vam olajša kuhanje, ker vam ne bo 

treba ves čas kuhanja stati pred pečico. 

Kuhalno mesto se bo po izbrani časovni dobi 

samodejno izklopilo. 

Vklop časovnika 

1. S pritiskom na tipko vklopite ploščo. 

2. S tipkami za izbiro kuhalnega mesta izberite 

kuhanlo mesto.  

3. S tipkama + in - izberite želeno stopnjo 

temperature.  

4. Pritisnite na tipko , da vklopite časovnik. 

Na prikazovalniku časovnika se prikaže "00" in 

simbol na prikazovalniku kuhalnega mesta 

začne utripati. 

5. S tipkama + in - izberite želeno časovno 

dobo.
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Ko nekaj časa utripa, simbol začne svetiti. 

Ko simbol ostane prižgan, pomeni, da je 

funkcija vklopljena. 

 Časovnik lahko nastavite samo za 

kuhalna mesta, ki so v uporabi. 

Za druga kuhalna mesta, za katera želite 

nastaviti časovnik, ponavljajte zgornji 

postopek. 

Časovnika ni mogoče nastaviti, če 

kuhalno mesto in vrednost temperature za 

kuhalno mesto nista izbrana. 

Ko je časovnik vklopljen, se bo na 

prikazovalniku časovnika prikazal samo 

nastavljeni čas za izbrano kuhalno mesto. 

Če nastavite časovnik za združena 

kuhalna mesta, se bo simbol prikazal na 

prikazovalniku na sami levi kuhalnega mesta. 

 

 Prejšnja temperatura ali časovna 

vrednost na združenih kuhalnih mestih bo po 

združitvi še naprej delovala z manjšo 

vrednostjo.  

Na primer, če združite kuhalno mesto 

nastavljeno na 10 minut s temperaturo 6 in 

kuhalno mesto nastavljeno na 20 minut s 

temperaturo 2, bosta zdrušeni kuhalni mesti 10 

minut delovala pri temperaturi 2.  

Če je časovnik nastavljen samo za eno 

kuhalno mesto, ki ga želite dodati, bo ta 

nastavitev veljala tudi za kuhalna mesta po 

združitvi. 

Izklop časovnika 

Ko nastavljena časovna doba poteče, se bo 

kuhalna plošča samodejno izklopila in oglasil 

se bo zvočni signal. Zvočno opozorilo lahko 

izklopite s pritiskom na katero koli tipko. 

Predčasen izklop časovnika 

Če časovnik izklopite predčasno, bo plošča še 

naprej delovala pri nastavljeni temperaturi, 

dokler je ne izklopite. Časovnik lahko 

predčasno izklopite na dva načina: 

1. Izklop časovnika z znižanjem vrednosti 

na "00": 

1. Izberite kuhalno mesto, ki ga želite izklopiti. 

2. S tipko izberite časovnik ustreznega 

kuhalnega mesta. 

3. S pritiskanjem na tipko - znižujte vrednost, 

dokler se ne prikaže "00".  

Na prikazovalniku kuhalnega mesta simbol 

določen čas utripa in nato povsem ugasne, 

časovnik pa je izklopljen. 

2. Izklop časovnika s pritiskom na tipko za 

časovnik: 

1. Izberite kuhalno mesto, ki ga želite izklopiti. 

2. S tipko izberite časovnik ustreznega 

kuhalnega mesta. 

3. Pritisnite in približno 3 sekunde držite tipko 

. 

Na prikazovalniku kuhalnega mesta simbol 

določen čas utripa in nato povsem ugasne, 

časovnik pa je izklopljen. 

Funkcija "Stop" 

S to funkcijo lahko za nekaj časa ustavite 

katerokoli funkcijo na plošči (razen 

časovnika). 

Če je časovnik nastavljen za enega od 

kuhalnih mest, bo časovnik med ustavitvijo še 

naprej deloval. 

 
1. Med delovanjem plošče pritisnite na tipko 

. Vsa delujoča kuhalna mesta se ustavijo.  

2. Ponovno pritisnite na tipko , da se 

kuhalna mesta ponovno vklopijo in vzpostavijo 

prejšnje nastavitve. 

Varna in učinkovita uporaba indukcijskih 

kuhalnih mest 

Princip delovanja: Indukcijska plošča ustvari 

toploto neposredno v dnu posode. Zato ima v 

primerjavi z drugimi vrstami plošč različne 

prednosti. Njeno delovanje je učinkovitejše in 

površina plošče se ne segreje.  

Indukcijska plošča je opremljena z odličnimi 

varnostnimi sistemi, ki vam zagotavljajo 

maksimalno varnost. 
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 Plošča je opremljena z 8imi kuhalnimi 

mesti, z merami 94 x 225 mm in funkcijo 

indukcije. S funkcijo indukcije vsako kuhalno 

mesto samodejno zazna nanj postavljeno 

posodo. Energija se kopiči samo tam, kjer 

posoda pride v stik s kuhalnim mestom in tako 

je poraba energije minimalna. 

 

Omejitve časa delovanja 

Upravljanje plošče vključuje funkcijo časovne 

omejitve. Če enega ali več kuhalnih mest 

pustite vklopljene, se po določeni časovni dobi 

(glej tabelo 1) samodejno izklopijo. Če je 

kuhalnemu mestu dodeljen časovnik, se bo 

kasneje izklopil tudi prikaz časovnika. 

Omejitev časa delovanja je odvisna od izbrane 

stopnje temperature. Maksimalen čas 

delovanja bo veljal za to stopnjo temperature.  

Kuhalno mesto lahko ponovno vklopite, po tem 

ko se samodejno izklopi, kot je opisano zgoraj.  

Tabela 2: Omejitve časa delovanja 

Stopnja temperature Časovna omejitev 

   delovanja - v urah 

 

Zaščita pred pregrevanjem 

Plošča je opremljena s senzorji, ki zagotavljajo 

zaščito pred pregrevanjem. V primeru 

pregrevanja lahko opazite naslednje: 

 Aktivno kuhalno mesto se utegne 

izklopiti. 

 Izbrana stopnja se utegne znižati. 

Tega pa ni mogoče videti na 

indikatorju. 

Varnostni sistem za izlivanje tekočine iz 

posode  

Plošča je opremljena z varnostnim sistemom 

za izlivanje tekočine iz posode. V primeru, da 

se tekočina izlije iz posode na nadzorno 

ploščo, bo sistem nemudoma prekinil 

električno povezavo in ploščo izklopil. Na 

prikazovalniku se pri tem prikaže črka "E".  

Natančna nastavitev moči 

Indukcijska plošča se nemudoma odzove na 

ukaze. Nastavitve moči lahko spremenite zelo 

hitro. Tako lahko preprečite izlivanje tekočine 

(vode, mleka), v trenutku, ko je na tem, da se 

izlije iz posode. 

Prisotni zvoki 

 Indukcijska plošča utegne oddajati 

določene zvoke. Ti zvoki so običajni in 

so del indukcijskega kuhanja. 

 Zvok postane izrazit pri visokih 

stopnjah temperature. 

 Zlitina ponve utegne povzročati šum. 

 Pri nizkih stopnjah je lahko slišati zvok 

vklopa/izklopa.  

 Če se greje prazna ponev, se utegnejo 

slišati zvoki. Ko v ponev vlijete vodo ali 

položite jed, bo ta zvok izginil.  

 Utegne se slišati šum ventilatorja, ki 

hladi elektrinči sistem. 

Kode napak / opozorilna sporočila in izvori 

napak 

Tabela 3: 

Vzrok napake Indikator Prikaz 

Pritisnili ste na 

dva ali več tipk / 

Nadzorna 

plošča je bila 

izpostavljena 

pari. 

Simbol 

"E" utripa. 

Prikazovalnik 

kuhalnega 

mesta 
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Plošča se je 

pregrela. 

Simbol 

"H" 

utripa. 

Prikazovalnik 
kuhalnega 
mesta 

Ponev ni 

primerna za 

kuhalno ploščo. 

Simbol 

zasveti. 

Prikazovalnik 
kuhalnega 
mesta 

Napaka v strojni 

opremi kartice 

za upravljanje 

na dotik. 

Simbol 

"Fx**" 

zasveti. 

Prikazovalnik 

časovnika 

Napaka v strojni 

opremi 

indukcijske 

plošče. 

Simbol 

"Ex**" 

zasveti. 

Prikazovalnik 

kuhalnega 

mesta 

x**: "1, 2, ...9" 

 

Več informacij o sporočilih o napaki, ki 

se utegnejo prikazati na plošči z upravljanjem 

na dotik, si oglejte v tabeli 2. Če simbola Fx in 

Ex ne izgineta, se obrnite na poobleščenega 

serviserja. 

 Če je površina plošče z upravljanjem na 

dotik izpostavljana pari, se bo celotni nadzorni 

sistem izklopil, slišati bo zvočni signal in na 

prikazovalniku bo utripala črka "E". 

 Površina plošče z upravljanjem na dotik 

naj bo vedno čista. Če ne, utegnejo biti 

opozorila o delovanju nepravilna.  
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