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S kodo QR hitro in enostavno do cilja

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali
dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji ali servisna
mesta ali si želite udobno ogledati video navodila, boste z našimi kodami
QR cilj dosegli povsem enostavno.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR je angleška kratica za »quick response«, kar v slovenščini
pomeni »hiter odziv«) so grafične kode, ki se lahko odčitajo s kamero
pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani
ali kontaktnih podatkov.
Njihova prednost: nadležno tipkanje internetnih naslovov ali kontaktnih
podatkov ni več potrebno!
Postopek
Za skeniranje kode QR potrebujete le pametni telefon,
nameščen čitalnik kod QR in internetno povezavo.
Čitalnik kod QR je praviloma brezplačno na voljo v
trgovini za aplikacije vašega pametnega telefona.
Poskusite zdaj
S svojim pametnim telefonom skenirajte
naslednjo kodo QR in si zagotovite vse
informacije o svojem novem izdelku Hofer.
Vaš servisni portal Hofer
Vse zgornje informacije so na voljo tudi
v spletu prek servisnega portala Hofer na naslovu
www.hofer-servis.si.

Pri uporabi čitalnika kod QR lahko glede na
vašo tarifo nastanejo stroški za internetno povezavo.
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Obseg dobave/oprema

Obseg dobave/oprema
1

Steklena plošča

2

Kuhalna plošča

3

Upravljalno polje (od 4 do 17 )

4

Izbirna tipka za maksimalno (»MAX«; takoj na najvišjo moč)

5

Izbirna tipka za minimalno (»MIN«; takoj na najmanjšo moč)

6

Izbirna tipka za zmanjšanje časa/temperature/moči

7

Prikazovalnik LED

8

Izbirna tipka za povečanje časa/temperature/moči

9

Izbirna tipka za spremembo -> moči ali temperature

10

Tipka za vklop/izklop

11

Tipka za program kuhanje (Boil Water)

12

Tipka za program cvrtje (Deep fry)

13

Tipka za program pečenje (Stir fry)

14

Tipka za program dušenje (Stew)

15

Tipka za program mleko (Heat Milk)

16

Tipka za program juha (Soup)

17

Tipka za časovnik/zaklep (Timer/Lock)

18

Navodila za uporabo in garancijski list (brez slik)

Pridržana pravica do tehničnih in optičnih sprememb.
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Splošno

Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite
Ta navodila za uporabo spadajo k tej indukcijski kuhalni plošči. Vsebujejo
pomembne informacije za zagon in uporabo.
Pred uporabo indukcijske kuhalne plošče natančno preberite navodila za
uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo
lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe indukcijske kuhalne plošče.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji.
V tujini upoštevajte tudi lokalne smernice in zakone.
Shranite navodila za uporabo za nadaljnjo rabo. Če indukcijsko kuhalno ploščo
predate tretji osebi, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak in druge informacije
V teh navodilih za uporabo, na napravi in/ali na embalaži se uporabljajo naslednji
simboli ter opozorilne besede, ki so namenjeni prikazu dodatnih informacij.
Preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte!
S tem simbolom so označeni pomembni varnostni napotki.

OPOZORILO!

pomeni tveganje za poškodbe oseb

OPOMBA!

pomeni tveganje za nastanek materialne škode

S tem simbolom so označene pomembne informacije.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjave o skladnosti«):
Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo relevantne
smernice ES.
Ta simbol označuje električne naprave, ki ustrezajo zaščitnemu
razredu II.
Previdno, vroča površina! Ne dotikajte se!
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Splošno/Varnost

ID 1419058345

Pečat »Geprüfte Sicherheit« (preverjena varnost) potrjuje, da je ta
naprava ob predvideni uporabi varna. Oznaka kakovosti potrjuje
skladnost te naprave z zakonom o splošni varnosti proizvodov.
Ta simbol pomeni posebne predpise za odstranjevanje starih
naprav (glejte poglavje »Odstranjevanje«).

Varnost
Pravilna uporaba
Naprava je namenjena izključno segrevanju oziroma kuhanju živil z
ustrezno posodo. Naprava je primerna le za uporabo v gospodinjstvu
in ni primerna za profesionalno uporabo ter uporabo v prostorih za
počitek in malico delavcev v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih
prostorih, v kmetijskih obratih, za uporabo za goste v hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih ter penzionih s ponudbo zajtrka.
Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni v skladu z
njeno namembnostjo in je načeloma prepovedana. Ne prevzemamo
odgovornosti za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe ali napačnega upravljanja.
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Varnost

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila,
navedena spodaj. Neupoštevanje navodil poveča
tveganja za nesreče, fizične poškodbe in materialno
škodo ter poškodbe naprave.
Tveganja za otroke in osebe z omejenimi sposobnostmi
- Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. osebe s
pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem lahko napravo
uporabljajo samo pod nadzorom starejše osebe in pod pogojem, da so seznanjeni z navodili za uporabo in razumejo
povezana tveganja.
- Čiščenja in vzdrževanja naj ne izvajajo otroci, razen če so
stari 8 let ali več in so pod nadzorom. Napravo in priključni
kabel hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki lahko nastanejo pri delu
z električnimi napravami. Zato naj bo naprava med
uporabo in shranjevanjem izven dosega otrok, mlajših
od 8 let. Kabel naj ne visi z naprave, da ga ne bi kdo
potegnil.
- Embalažo hranite izven dosega otrok – nevarnost
zadušitve!
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Varnost

Nevarnost pri uporabi električnih naprav
- Napravo priključite samo na skladno s predpisi vgrajeno
varnostno vtičnico z napetostjo, ki ustreza navedbam na
identifikacijski ploščici.
- Če se poškoduje omrežni kabel, ga lahko zamenjajo
le v pooblaščeni strokovni delavnici, da ne bi prišlo do
poškodb, nezgod ali škode na napravi.
- Poskrbite, da je vtičnica v bližini naprave in da je prosto
dostopna, tako da lahko napravo v primeru motenj v
delovanju hitro izklopite.
- Popravila smejo opravljati samo v pooblaščeni strokovni
delavnici. Nestrokovno popravljene naprave so nevarne
za uporabnika.
- Naprave med delovanjem ne pustite brez nadzora, da
ne bi prišlo do nesreče.
- V eno vtičnico z zaščitnim kontaktom nikoli ne priključite
več gospodinjskih naprav (npr. prek trojnega razdelilnika za vtičnico), da ne bi prišlo do nesreče.
- Naprave ne smete potopiti v vodo ali uporabljati na
prostem, saj ne sme biti izpostavljena dežju ali vlagi!
Nevarnost električnega udara!
- Če vam naprava pade v vodo, najprej izvlecite omrežni
vtič iz vtičnice in šele nato vzemite napravo iz vode! Naprave ne smete uporabljati, dokler je ne pregledajo na
pooblaščenem servisnem mestu. To velja tudi, če se naprava ali omrežni kabel poškoduje ali če vam naprava
pade na tla. Nevarnost električnega udara!
- Pri motnjah med obratovanjem, pred čiščenjem in ko
naprave ne uporabljate, vedno izvlecite omrežni vtič iz
vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel!
Nevarnost električnega udara!
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Varnost

- Pazite, da kabla oziroma naprave ne postavite na vroče
površine ali v bližino virov toplote. Kabel položite tako,
da ne bo prišel v stik z vročimi ali ostrimi predmeti.
Nevarnost električnega udara!
- Kabla ne smete prepogibati ali ovijati okoli naprave, saj ga
lahko s tem poškodujete. Nevarnost električnega udara!
- Naprave ne uporabljajte, če stojite na vlažnih tleh, če imate
mokre roke ali če je mokra sama naprava.
Nevarnost električnega udara!
- Naprave ne odpirajte in nikoli ne posegajte s kovinskimi
predmeti v njeno notranjost.
Nevarnost električnega udara!
Nevarnosti pri uporabi indukcijske kuhalne plošče
- Naprava ni primerna za uporabo s časovnim odštevalnikom
ali posebnim daljinskim krmiljenjem.
- Na stekleno ploščo ne polagajte nobenih kovinskih predmetov (kot so npr. vilice, noži ali žlice), saj se lahko glede na
vrsto in količino kovine nenadzorovano segrejejo. Pri tem
obstaja nevarnost opeklin.
- Steklene plošče ne uporabljajte za odlaganje stvari in v
bližini ne uporabljajte ostrih in težkih predmetov, saj lahko poškodujejo stekleno ploščo. Naprave s poškodovano
stekleno ploščo ne uporabljajte. Pri tem obstaja nevarnost
električnega udara! Če se steklena plošča med delovanjem
poškoduje, takoj izklopite napravo, povlecite vtič iz vtičnice
in pokličite servisno podjetje.
- Podlaga, na katero postavite aparat, naj bo vodoravna,
nedrseča in odporna na toploto. Podlaga naj bo enostavna
za čiščenje, saj škropljenja ni mogoče vedno preprečiti.
- Napravo postavite izključno na stabilno površino, ki je
odporna na toploto. Pazite, da kuhalno ploščo postavite
tako, da je najmanj 10 cm odmaknjena od ostalih predme11

Varnost

-

-

-

-
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tov ali sten, kar bo zagotovilo nemoteno prezračevanje. Ne
uporabljajte mehkih podlag, saj lahko pride do blokiranja
ventilatorja na spodnji strani naprave.
Naprave ne uporabljajte na kovinskih površinah.
Naprave ne postavljajte tik ob steno, pod visečo kuhinjsko
omarico ali podobno, ker obstaja nevarnost zastajanja vročine. Naprave med delovanjem ne prekrivajte. Poskrbite, da
je okrog naprave dovolj prostora in da so predmeti, občutljivi na toploto ali gorljivi, dovolj oddaljeni
– nevarnost požara!
Med uporabo električnih grelnih naprav nastajajo visoke
temperature, ki lahko povzročijo poškodbe. Ohišje, steklena plošča in drugi deli naprave se lahko močno segrejejo.
Vročih površin se nikoli ne dotikajte z golimi rokami! Tudi
druge uporabnike opozorite na nevarnosti.
Nevarnost poškodbe!
Steklena plošča je tudi po uporabi naprave še vedno vroča,
zato se je ne dotikajte. Nevarnost opeklin!
Nikoli ne prenašajte naprave, ko je še vroča ali če so na njej
vroči predmeti, vroča hrana ali tekočine.
Nevarnost opeklin!
Osebe s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi elektronskimi
vsadki se morajo pred uporabo z zdravnikom specialistom
posvetovati o združljivosti indukcijske kuhalne plošče in
vsadka.
Na indukcijsko kuhalno ploščo postavite samo primerno
posodo (glejte razdelek »Katera posoda (lonci, ponve itd.) je
primerna za to napravo?«).
Med uporabo na stekleno ploščo ne polagajte kreditnih
kartic, magnetnih kaset ali drugih magnetnih predmetov.
To lahko povzroči izgubo podatkov. Opozoriti vas moramo,
da ne prevzemamo nobenega jamstva za morebitno izgubo
podatkov.

Varnost

- Na vklopljeno indukcijsko kuhalno ploščo ne postavljajte
praznih loncev. To lahko vpliva na življenjsko dobo naprave.
- Po uporabi pustite napravo vključeno v vtičnico tako dolgo,
dokler se ventilator v notranjosti kuhalne plošče ne ohladi.
Omrežni vtič izvlecite šele, ko ne slišite več delovanja ventilatorja.
- Pozor! Predmeti, kot so npr. nakit, prstani, ure itd., lahko v
bližini kuhalnega mesta postanejo vroči.
- Napravo uporabljajte izključno za pripravljanje primerne
hrane in nikoli v druge namene.
- Z napravo nikoli ne segrevajte zaprtih pločevink.
Zaradi tega lahko pride do eksplozije!
- Napravo priključite izključno v stensko vtičnico in ne uporabljajte kabelskih podaljškov. Tokokrog stenske vtičnice
mora biti zavarovan z varovalkami jakosti najmanj 16 A.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo! Tveganje
za nezgode se poveča pri uporabi dodatne opreme drugih proizvajalcev. V primeru nesreč ali poškodb pri uporabi
neoriginalne dodatne opreme se razveljavi vsakršna garancija. Če se naprava poškoduje zaradi uporabe dodatne
opreme drugih proizvajalcev, ne priznamo garancije.
- Pred začetkom čiščenja in/ali pred shranjevanjem mora
biti naprava popolnoma ohlajena. Naprava je lahko tudi po
izklopu še zelo vroča. Nevarnost opeklin!
- Pred začetkom čiščenja naprave morate vedno izvleči
omrežni vtič iz vtičnice. Nevarnost električnega udara!
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih ali polirnih sredstev.
- Poskrbite, da v notranjost naprave ne zaide tekočina.
- Upoštevajte nadaljnje napotke v poglavju »Vzdrževanje,
čiščenje in nega«.
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Postavitev in montaža

Postavitev in montaža
Pred prvo uporabo
OPOZORILO!
Napravo odstranite iz embalaže in preverite, ali kateri del
manjka oziroma ali so prisotne transportne poškodbe, da
se izognete nevarnostim. V primeru dvomov naprave ne
uporabljajte in se obrnite na našo službo za pomoč strankam. Naslov servisa je naveden na garancijskem listu.
Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med prevozom.
• Napravo previdno vzemite iz prodajne embalaže.
• Odstranite vso embalažo.
• Z naprave in vseh dodatkov odstranite prašne delce in ostanke embalaže,
kot je to navedeno v poglavju »Vzdrževanje, čiščenje in nega«.
Upoštevajte, da lahko umetne mase ali laki, s katerimi je prevlečeno pohištvo,
vplivajo na gumijaste noge naprave. Po potrebi uporabite ustrezno, protidrsno
podlago, ki je odporna na visoke temperature (podlaga ne sme biti mehka).
Pred prvo uporabo vam priporočamo, da v primernem loncu 3- do 4-krat zavrete
vodo, s čimer boste odstranili morebitne ostanke proizvodnih snovi z indukcijske
kuhalne plošče. Pri tem lahko kuhalna plošča oddaja neprijeten vonj ali dim, kar je
običajno in izgine v kratkem času. To ni nepravilno delovanje naprave. Zagotovite
zadostno zračenje prostora, npr. tako, da odprete okno.
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Upravljanje

Upravljanje
Uporaba naprave
OPOMBA!
Pozor! Uporabljajte izključno posodo, ki je primerna za
indukcijske kuhalne plošče.
OPOZORILO!
Uporabljajte izključno posodo (lonce, ponve itd.) z
ravnim dnom. Dno posode mora biti na celotni površini
ravno. Zlasti pri segrevanju olja se izogibajte morebitnemu nepravilnemu delovanju naprave, ki lahko vodi
do nevarnosti zaradi pregretega olja.
Katera posoda (lonci, ponve itd.) je primerna za to napravo?
• Lonci in ponve iz plemenitega jekla ali emajliranega litega železa.
• Posoda iz železa, jekla ali neemajliranega litega železa.
• Posoda iz legiranega jekla in aluminija, če je označena kot primerna za
indukcijske štedilnike. (Upoštevajte opis posode)
Za pravilno delovanje morajo imeti vsi lonci in ponve ravno in magnetno dno
(na katero se mora prijeti magnet) s premerom najmanj 12 cm. Premer loncev in
ponev ne sme presegati 26 cm.
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Upravljanje

Neprimerna kuhinjska posoda
• Lonci in ponve s premerom manjšim od 12 cm.
• Posoda iz keramike in stekla.
• Posoda iz legiranega jekla, aluminija, brona in bakra, razen če je izrecno označena kot primerna za indukcijske štedilnike.
• Posoda z neravnim dnom (npr. z nogicami ali distančniki).
• Posoda z ukrivljenim dnom
Vročih površin se nikoli ne dotikajte z golimi rokami, uporabljajte
termoizolacijske kuharske rokavice. Naprava in dodatna oprema sta
lahko zelo vroči. – Nevarnost opeklin!

OPOMBA!
Prezračevalnih rež (na zadnji in spodnji strani naprave) nikoli ne pokrivajte, saj se naprava lahko pregreje.
Poskrbite za ustrezno oddaljenost od zidov ali drugih
predmetov (najmanj 10 cm).
Bodite pozorni na zadosten odmik od naprav in predmetov (npr. televizije, radia,
kasetofona itd.), ki so občutljivi na magnetno polje.
Veliko živil ni primernih za pripravo oziroma cvrtje pri visokih temperaturah, saj se ne skuhajo enakomerno ali pa pri njihovem segrevanju nastaja
akrilamid, kot na primer pri škrobnih izdelkih, kot je ocvrti krompirček. Pri
segrevanju velikih količin olja morate zato na napravi izbrati nastavitev s
stopnjo temperature. V tem načinu delovanja lahko nastavite, na katero
temperaturo naj se segreje olje, ter se tako izognete previsoki temperaturi
za pripravo živil. Če z uporabljenim loncem ne morete zadovoljivo doseči
želene temperature olja/rezultata pečenja, uporabite lonec iz drugačnega
materiala.
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Upravljanje

Osnovna priprava
Pred uporabo očistite stekleno ploščo in dno lonca, da odstranite
morebitno umazanijo. Med dno lonca in stekleno ploščo ne polagajte
nobenih brisač, aluminijaste folije ali drugih predmetov.

OPOMBA!
Na stekleno ploščo, pripravljeno za uporabo, nikoli ne
postavite prazne posode. Velika vročina lahko poškoduje
posodo ali povzroči luščenje emajliranega premaza. Poleg
tega se aktivira zaščita pred pregretjem, ki napravo izklopi. V tem primeru počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo. Šele nato jo lahko ponovno uporabljate.
• Napravo postavite v bližino vtičnice (omrežna napetost se mora ujemati z
navedbami na tipski plošči) in poskrbite, da je vtičnica prosto dostopna.
• Zagotovite, da je površina, na katero boste postavili napravo, vodoravna in suha
ter nedrseča in neobčutljiva na vročino. Podlaga naj bo enostavna za čiščenje, saj
škropljenja ni mogoče vedno preprečiti.

Upravljanje naprave
Indukcijska kuhalna plošča zazna, če ste jo vklopili brez posode na
kuhalni površini ali če ste s površine med kuhanjem posodo odstranili. V
teh primerih zaslišite zvočni signal, ki se ponavlja, na prikazovalniku pa
se prikaže sporočilo o napaki »E0«. Po približno 60 sekundah se naprava
izklopi.
Opomba: upoštevajte, da se posamezni upravljalni elementi na upravljalnem polju
iz varnostnih razlogov (zaradi otrok) ne odzivajo na zelo kratke dotike. Upravljalnih elementov se zato ne dotaknite le na kratko s konico prstov, temveč z največjo
možno površino notranje strani zgornjega členka prsta. Zvočni signal kaže, da se je
naprava odzvala.
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• Napravo priključite v vtičnico.
• Povezavo oznani zvočni signal.
• Na sredino kuhalne plošče postavite samo primerno posodo (npr. lonec ali
ponev itd.) 2 . Posoda ne sme biti prazna.
• Pritisnite tipko za vklop/izklop
10 in jo kratek čas držite pritisnjeno.
Zasveti kontrolna lučka tipke za vklop/izklop
10 , na prikazovalniku se
prikaže beseda »on« (vklop), ki signalizira, da je naprava pripravljena za
delovanje oziroma nadaljnje nastavitve. Če ne izberete nobenih nadaljnjih
nastavitev, se naprava po kratkem času samodejno ponovno izklopi. Takoj
pritisnite izbirno tipko
9 , da začnete postopek segrevanja ali da izberete
nadaljnje nastavitve. Postopek priprave je podrobneje opisan na naslednjih
straneh.
Opomba: naprava ima dve različni možnosti delovanja, s katerima lahko izberete
nastavitve za kuhalno ploščo 2 .
1. Nastavitev s stopnjami moči: izberete lahko različne stopnje moči, s katerimi
nastavite moč kuhanja naprave. Na prikazovalniku LED 7 bo prikazana stopnja
moči v »vatih«.
2. Nastavitev s stopnjami temperature: v tem načinu delovanja lahko izbirate med
različnimi stopnjami temperature, na prikazovalniku LED 7 bo prikazana izbrana temperaturna stopnja v »stopinjah Celzija« (°C)«.
Opomba: pri obeh načinih delovanja, v stopnjah moči in temperature, je čas
delovanja prednastavljen na 2 uri. Več informacij najdete v razdelku »Funkcija
časovnika«.
Naprava ima izbirno tipko za maksimum (»MAX«) in izbirno tipko za
minimum (»MIN«). S pritiskom na tipko za maksimum (»MAX«) lahko
aktivirate najvišjo stopnjo (2000 W oz. 240 °C), ne glede na to, ali ste v
načinu moči ali temperature in ne glede na to, katere nastavitve ste v
posameznem načinu izbrali. S pritiskom tipke za minimum (»MIN«) pa
takoj aktivirate najnižjo stopnjo (200 W oz. 60 °C). Če ste izbrali časovno
nastavitev s funkcijo časovnika, ostane ta pri spremembi v najvišjo oz.
najnižjo stopnjo temperature oz. moči nespremenjena.

18

Upravljanje

Postopek priprave za izbiro posamezne možnosti delovanja in nastavitve stopnje
moči oz. temperature je podrobneje opisan v nadaljevanju.
Stopnje moči za kuhalno ploščo 2
Stopnja (1–5)

Moč [W]

Stopnja (6–10)

Moč [W]

1

200

6

1200

2

400

7

1400

3

600

8

1600

4

800

9

1800

5

1000

10

2000

Opomba: podatki lahko eventualno odstopajo.
Pri delovanju naprave lahko izbirate med 10 različnimi stopnjami moči.
Če bi raje kuhali v načinu temperature, vam naprava ponuja izbiro med
10 različnimi stopnjami temperature.
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Sprememba stopenj moči
Z enkratnim pritiskom na izbirno tipko
9 bo na prikazovalniku LED 7
prikazana prednastavljena stopnja moči »8« (1600 W) in naprava oz. kuhalna plošča
2 je vklopljena.
Z izbirno tipko
6 ali
8 pa lahko kadarkoli nastavite oz. spremenite
želeno stopnjo moči. Izbrana stopnja moči bo prikazana na prikazovalniku LED 7 .
Stopnje temperature za kuhalno ploščo 2
Če bi namesto stopenj moči raje uporabljali stopnje temperature, s ponovnim
pritiskom izbirne tipke
9 spremenite način delovanja v temperaturni način.
Stopnja (1–5)

Temperatura [°C]

Stopnja (6–10)

Temperatura [°C]

1

60

6

160

2

80

7

180

3

100

8

200

4

120

9

220

5

140

10

240

Opomba: podatki lahko eventualno odstopajo.
Prikazana bo prednastavljena temperatura (200 °C). Z izbirno tipko
6 ali
8 lahko kadarkoli nastavite ali spremenite izbrano stopnjo temperature. Izbrana
stopnja temperature bo prikazana na prikazovalniku LED 7 . (Stopnjo temperature
lahko nastavite v intervalih po 20 °C od 60 °C do 240 °C; možna so odstopanja).
Po postopku segrevanja bo naprava (samodejno) ohranjala konstantno
temperaturo hrane (odvisno od nastavljene stopnje temperature).
Napravo morate po vsaki uporabi izklopiti in izključiti iz električnega omrežja (ko
se ventilator v notranjosti plošče ohladi in popolnoma ustavi), tako da izvlečete
vtikač iz vtičnice z zaščitnim kontaktom. Preden začnete napravo čistiti ali preden jo
pospravite, mora biti popolnoma ohlajena.
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Funkcija časovnika
Pri obeh načinih delovanja, v stopnjah moči in temperature, je čas
delovanja prednastavljen na 2 uri.
Naprava vam omogoča nastavitev določenega časa za delovanje. Po preteku
nastavljenega časa se naprava samodejno izklopi oz. preklopi v način pripravljenosti, tako da postopek gretja ne poteka več. Med delovanjem lahko kadarkoli
spremenite nastavitev časa s pritiskom izbirne tipke
8 , stopnja
6 ali
moči oz. temperature ostane pri tem nespremenjena.
Najprej izberite način moči ali temperature, odvisno od tega, v katerem načinu
želite kuhati, ter izberite želene nastavitve. Nato na kratko enkrat pritisnite tipko za
časovnik/zaklep (Timer/Lock)
17 , da pridete v način časovnika. Na prikazovalniku LED utripa prednastavljen čas 2 uri. Dokler številka utripa, pritisnite izbirno
tipko
8 (ali
6 ), da nastavite želeni čas delovanja (v korakih po 1 minuto
na vrednost med 1 minuto in največ 180 minutami (3 urami)). Nastavljena časovna
vrednost na prikazovalniku najprej utripa in nato kmalu zasveti. Nastavljeni čas se
začne odštevati v minutnih korakih.
Če izbirno tipko
8 ali
časa v korakih po 10 minut.

6 držite pritisnjeno, prilagodite vrednost

Na prikazovalniku LED 7 se pri tem izmenično prikazujeta prikaz časa in
nastavljena stopnja moči oz. temperature. Nastavitve stopnje moči oz. temperature,
ki ste jih izbrali, lahko po želji kadarkoli spremenite, pri tem naprava vedno deluje v
skladu z zadnjimi izbranimi nastavitvami.
Če želite funkcijo časovnika predčasno prekiniti, napravo izklopite (po
potrebi ponovno vklopite) s pritiskom tipke za vklop/izklop
.
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Funkcija zaklepa
Kuhalna plošča je opremljena s funkcijo zaklepa, s katero lahko po izbranih nastavitvah zaklenete vse izbirne tipke (razen tipko za vklop/izklop),
da preprečite nenamerno spremembo nastavitev. Funkcijo zaklepa
aktivirate tako, da držite tipko za časovnik/zaklep (Timer/Lock)
17
pritisnjeno (prib. 2–3 sekunde). Funkcija zaklepa bo na prikazovalniku
LED prikazana s črkami »Loc«. Ves čas, ko je funkcija zaklepa aktivna, se
na prikazovalniku LED izmenično prikazujeta sporočilo »Loc« in nastavljena stopnja moči ali temperature. Ko želite funkcijo zaklepa ponovno
prekiniti, držite tipko za časovnik/zaklep (Timer/Lock) pritisnjeno (pribl.
2–3 sekunde), da sporočilo »Loc« na prikazovalniku LED izgine in zvočni
signal oznani, da so izbirne tipke zopet odklenjene.
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4

Izbirna tipka za maksimalno: takojšnji preklop na najvišjo
stopnjo moči

5

Izbirna tipka za minimalno: takojšnji preklop na najnižjo
stopnjo moči

6

Izbirna tipka za zmanjšanje časa/temperature/moči

8

Izbirna tipka za povečanje časa/temperature/moči

9

Izbirna tipka za spremembo -> moči ali temperature

10

Tipka za vklop/izklop

11

Tipka za program kuhanje (Boil Water)

12

Tipka za program cvrtje (Deep fry)

13

Tipka za program pečenje (Stir fry)

14

Tipka za program dušenje (Stew)

15

Tipka za program mleko (Heat milk)

16

Tipka za program juha (Soup)

17

Tipka za časovnik/zaklep (Timer/Lock)

Upravljanje

Prednastavljeni programi:
Poleg možnosti nastavitve stopnje moči ali temperature ima ta naprava tudi šest
prednastavljenih programov za kuhanje, ki jih lahko izberete s pritiskom na ustrezno
tipko programa.
Na voljo imate naslednje tipke oziroma programe kuhanja.
- Kuhanje (Boil Water)
: s pritiskom te tipke se vklopi 30-minutna nastavitev
časovnika in naprava začne s postopkom segrevanja z močjo 2000 W, kar omogoča, da se sestavine v krajšem času segrejejo in zavrejo. Po približno 15 minutah
naprava zmanjša nastavitev moči na 1000 W, da ohranja konstantno temperaturo
sestavin in pri tem varčuje z energijo. Nastavitev lahko kadarkoli prilagodite svojim potrebam.
- Cvrtje (Deep fry)
: to je program s prednastavljeno temperaturo 180 °C in vrednostjo časovnika 45 minut. Nastavitev temperature in časovnika lahko kadarkoli
prilagodite.
- Pečenje (Stir fry)
: pri tem programu je temperatura prednastavljena na 240 °C
in vrednost časovnika na 20 minut, da hitro dosežete temperaturo, potrebno za
pečenje. Seveda lahko tudi tukaj nastavljeno temperaturo in čas kadarkoli prilagodite po svojih željah.
- Dušenje (Stew)
: naprava začne postopek kuhanja s stopnjo moči 2000 W.
Med potekom programa naprava uravnava moč kuhanja glede na temperaturo
sestavin v posodi. Nastavitev časovnika je 90 minut. Nastavitev časovnika in moč
kuhanja lahko kadarkoli spremenite, vendar naprava po približno dveh minutah
samodejno spremeni stopnjo moči, da se sestavine dušijo na najboljši možen
način.
- Mleko (Heat milk)
: s pritiskom na to tipko aktivirate funkcijo segrevanja mleka.
Naprava omogoči segrevanje na temperaturi približno 60 °C. Časovnik je prednastavljen na 25 minut. Ko dosežejo temperaturo 60 °C, naprava ohranja sestavine tople. Nastavitev časovnika in temperature pri tem programu ne morete
spreminjati.
Opomba: pri tem programu (mleko) lahko začetek kuhanja zamaknete za čas med
1 minuto in 24 urami. Upoštevajte tudi napotke v poglavju »Zamik vklopa«.
- Juha (Soup)
: program začne kuhanje z nastavitvijo moči na 1000 W. Med potekom programa naprava uravnava moč kuhanja glede na temperaturo sestavin v
posodi. Nastavitev časovnika je 90 minut in je ni mogoče spremeniti. Moč kuhanja
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lahko kadarkoli spremenite, vendar naprava po približno dveh minutah samodejno spremeni stopnjo moči, da zagotovi učinkovit rezultat.
Opomba: pri tem programu (juha) lahko začetek kuhanja zamaknete za čas med 1
minuto in 24 urami. Upoštevajte tudi napotke v poglavju »Zamik vklopa«.

Zamik vklopa
OPOZORILO!
Pri uporabi funkcije »Zamik vklopa« se prepričajte, da
boste ob vklopu funkcije gretja v bližini naprave. Naprava
mora biti med postopkom segrevanja pod nadzorom.
Pri programih mleko
15 in juha
16 lahko določite časovni razpon na
vrednost med 1 minuto in 24 ur, po katerem bo naprava zagnala program.
Za uporabo te funkcije ravnajte tako:
- Kratek čas držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop
10 , da vklopite napravo.
- Ko se na prikazovalniku prikaže beseda »on« (vklop), pritisnite tipko za časovnik/
zaklep (Timer/Lock)
17 .
- Z izbirno tipko
6 ali
8 nastavite zamik vklopa programa na vrednost
med 1 minuto in 24 urami. Prednastavljena vrednost za zamik vklopa programa je
30 minut. Z vsakim pritiskom tipke povečate ali znižate vrednost časa za 1 minuto.
Če izbirno tipko
ali
držite pritisnjeno, prilagodite vrednost časa v korakih po
10 minut.
- Pritisnite tipko za program mleko
15 ali tipko za program juha
16 .
- Pritisnite tipko za časovnik/zaklep (Timer/Lock)
17 še enkrat, da potrdite
vnos. Če tipke ne pritisnete, se vnos po nekaj sekundah samodejno potrdi.
Zasvetita kontrolna lučka tipke za vklop/izklop
10 in kontrolna lučka tipke za
časovnik/zaklep (Timer/Lock)
17 . Kontrolna lučka tipke za izbrani program
utripa.
Na prikazovalniku 7 se prikaže preostali čas, preden se bo naprava samodejno
vklopila.
- Ko prednastavljeni čas poteče, se naprava samodejno vklopi. Če želite zamik
vklopa prekiniti, pritisnite tipko za vklop/izklop
10 .
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Vzdrževanje, čiščenje in nega
OPOZORILO!
Pred čiščenjem obvezno izvlecite vtikač iz varnostne vtičnice ter počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, preden
jo očistite in pospravite! Nevarnost električnega udara!
OPOZORILO!
Poskrbite, da v notranjost naprave ne zaide tekočina.
Naprave nikoli ne potopite v vodo.
Nevarnost električnega udara!
OPOMBA!
Za čiščenje ne uporabljajte močnih oziroma abrazivnih
čistil ali ostrih predmetov.
• Za čiščenje zunanjosti naprave uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo,
ki ste jo dobro oželi.
• Nato jo obrišite do suhega.

Čiščenje prezračevalne reže
Prezračevalne reže (vstopne in izstopne reže za zrak) redno čistite s primerno in
mehko ščetko ter previdno odstranite nečistoče in prah.

25
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Motnje in odpravljanje motenj
Motnja:

Vzrok:

Odpravljanje:

Nobena funkcija aparata ne
deluje.

Vtikač ni dobro nameščen v
varnostni vtičnici.

Vtaknite vtikač v varnostno
vtičnico.

Naprava se je
med delovanjem
izklopila.

Naprava je prevroča.

Napravo izključite iz električnega omrežja in po potrebi
očistite prezračevalne reže.
Počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo.

Sprožila se je zaščita pred
pregretjem, morda je na
kuhalni plošči postavljena
prazna posoda. (Sporočilo o
napaki »E5« ali »E6«)

Napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da
se ohladi na sobno temperaturo. Na kuhalno ploščo nikoli
ne postavite prazne posode.

Nastavljeni čas je potekel,
naprava je izklopila postopek segrevanja.

Če hrana ni dovolj segreta,
po potrebi podaljšajte čas
kuhanja.

Začasna prenizka ali previsoka napetost (sporočilo o
napaki »E3« ali »E4«)

Napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da
se ohladi na sobno temperaturo.

Na kuhalni plošči ni posode
ali pa je na njej neprimerna
posoda.

Naprave ne uporabljajte brez
posode. Uporabljajte izključno posodo, ki je primerna za
indukcijske kuhalne plošče.
Upoštevajte napotke glede
posode.

Naprave ni
mogoče zagnati, piska in na
prikazovalniku se
prikaže sporočilo
o napaki »E0«.
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Motnja:

Vzrok:

Odpravljanje:

Kontrolna lučka nad
tipko za vklop/izklop
sveti, vendar naprava
ne greje.

Naprava je v načinu
pripravljenosti, funkcija
gretja ni aktivirana.

Izberite način delovanja
npr. z izbiro stopnje moči ali
stopnje temperature.

Naprava je bila v načinu pripravljenosti in
se je sama izklopila.

Samodejni izklop se je
sprožil pri neuporabi.

Napravo ponovno vklopite,
če jo želite uporabljati.

Če se pojavijo motnje, ki tukaj niso opisane, pokličite naš servis za stranke. Naši
svetovalci za stranke vam bodo z veseljem pomagali. Naslov našega servisa je naveden na garancijskem listu. Navodila za uporabo lahko pri naših storitvah za stranke
dobite v obliki PDF.
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Tehnični podatki
Nazivna napetost:

220-240 V~

Nazivna frekvenca:

50/60 Hz

Nazivna moč:

2000 W

Zaščitni razred:

II

Nadaljnji podatki o porabi energije indukcijske kuhalne plošče:
- Poraba energije naprave je podana v skladu s standardom DIN EN 60350-2:2014.
- Za čim manjšo porabo energije pri uporabi indukcijske kuhalne plošče vam svetujemo, da vedno izberete le tako visoko nastavitev temperature/moči, kot je to
potrebno, in jo po potrebi med pripravo jedi prilagodite/znižate. Če je le mogoče,
uporabljajte lonce s pokrovi.
- Za segrevanje 1 litra (1 kg) vode porabi ta naprava 190,5 Wh energije.
- Premer kovinske tuljave v notranjosti naprave, ki se uporablja za segrevanje
posode, znaša pribl. 200 mm.
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Izjave o skladnosti/odlaganje med odpadke

Izjave o skladnosti
Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, navedenem na
priloženem garancijskem listu.
Izdelki, označeni s simbolom CE, izpolnjujejo vse pristojne smernice ES.

Odlaganje med odpadke
Odstranjevanje embalaže
Embalaža je izdelana iz materialov, primernih za recikliranje. Embalažni
material lahko oddate na javnih zbirnih mestih za odpadke, primerne
za recikliranje.

Odstranjevanje naprave
Izrabljene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke! Izrabljene
naprave skladno z zakonskimi predpisi odložite na ustreznem zbirnem
mestu. Uporabni materiali iz vaše izrabljene naprave bodo ponovno
uporabljeni, kar je okolju prijazno. Dodatne informacije prejmete pri
pristojnem komunalnem podjetju ali ustreznem podjetju za zbiranje
odpadkov.
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