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Navodila za uporabo 

INDUKCIJSKA KUHALNA 
PLOŠČA model 6040 DEISP 
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Spoštovani kupec, 
 

zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Simfer. Želimo, da bi 
lahko naš izdelek dolgo uporabljali. Izdelali smo ga v naših sodobno 
opremljenih prostorih in je okolju prijazen. Odlikuje se po kakovosti.  

Prosimo, da pred uporabo izdelka skrbno preberete ta navodila, 
jih upoštevate, da bo kuhalna plošča ohranila kakovost in odlično 
delovala, in shranite. 

 
OPOMBA: 
Navodila za uporabo so prilagojena različnim modelom, zato 

lahko vsebujejo tudi opise funkcij, ki jih vaš aparat nima. Take 
funkcije so označene z zvezdico (*). 

Naši aparati so namenjeni le uporabi v gospodinjstvu. 
 
»PRED UPORABO APARATA PREBERITE NAVODILA.« 

 
Izdelek smo izdelali v sodobnih prostorih, ki so okolju prijazni.  

 
 
 
 

»V skladu z regulativami EEE« 
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1. VARNOSTNA OPOZORILA 
 

Za kuhanje in segrevanje uporabljajte lonce in ponve, ki so primerne za 
indukcijske kuhalne plošče.  

Ta aparat je izdelan v skladu z varnostnimi predpisi. Če se aparat 
uporablja nestrokovno in neustrezno, obstaja nevarnost telesnih poškodb 
in poškodb aparata. 

Pred uporabo preberite navodila, kjer boste našli pomembne informacije 
o namestitvi, varnosti, upravljanju in vzdrževanju aparata. Ta informacija je 
bistvena za vašo varnost in za zaščito indukcijske kuhalne plošče pred 
poškodbami. 

Otroke poučite, da je lahko uporaba kuhalne plošče nevarna, in jim 
nikoli ne dovolite, da jo uporabljajo brez nadzora. Le tako jih zavarujete pred 
morebitnimi nevarnimi situacijami. 

Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali 
s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami lahko ta aparat uporabljajo le pod 
ustreznim nadzorom in vodstvom pooblaščene osebe.  

Med namestitvijo in vzdrževalnimi deli aparat izklopite z električne 
napetosti. 

Vnetljive stvari, kot so zavese, karton in papir, naj bodo daleč od 
kuhalne plošče. Na ploščo ne postavljajte gorljivih ali vnetljivih materialov. 

Razpoke na steklokeramični površini pomenijo tveganje električnega 
udara. Če je površina kuhalne plošče počena ali odrgnjena, aparat izklopite, 
da preprečite morebitne poškodbe in nevarnosti. 

Popravila in priključitev aparata lahko izvaja le servis ali pooblaščeni 
strokovnjak. 

Če nastane poškodba ali okvara, ki izvira iz neustrezne in nestrokovne 
priključitve ali rabe, garancija ne velja. 

Pred prvo uporabo kuhalne plošče odstranite vso embalažo, da 
preprečite nevarnost požara. 

Električna varnost kuhalne plošče je zagotovljena, če je ozemljitev 
opravljena v skladu z veljavnimi standardi. Če niste prepričani, kako to 
izvesti, pokličite pooblaščenega strokovnjaka. Poskrbite, da se kuhalna 
plošča priključi na ozemljeno vtičnico. 
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Kuhalna plošča lahko škodljivo učinkuje na ljudi s srčnim 
spodbujevalnikom ali inzulinsko črpalko zaradi magnetnega polja, ki ga 
ustvarja. 

Pri prvi uporabi aparata se lahko pojavita poseben vonj in dim zaradi 
zaščitnih premazov. Prostor zato dobro prezračite.  

Ne uporabljajte adapterjev, podaljškov in razdelilnikov. 

Ploščo uporabljajte samo za kuhanje in segrevanje hrane!  

Ne režite kruha na stekleni površini plošče. Na stekleno ploščo ne 
odlagajte predmetov in je ne uporabljajte za delovni pult. 

Lonce vedno dvignite s kuhalne plošče; nikoli jih ne vlecite, saj lahko 
poškodujete stekleno površino.  

Če je površina kuhalne plošče razpokana, aparat takoj izklopite in 
pokličite pooblaščen servis, da preprečite nevarnost električnega udara. 

Priporočljivo je namestiti detektor dima in imeti gasilni aparat nekje v 
bližini kuhinje. 

Ko uporabljate stekleno površino, je kuhalne plošča vroča. Pazite, da se 
otroci ne dotikajo aparata! 

Ne odlagajte kovinskih materialov (žlic, vilic itd.) na kuhalna polja, saj se 
lahko hitro segrejejo. 

Bodite še posebno pozorni pri uporabi maščob in olj za kuhanje. Če se 
preveč segrejejo, lahko zanetijo ogenj. 

Pred čiščenjem kuhalno ploščo izklopite in počakajte, da se ohladi na 
sobno temperaturo.  

Okolico upravljalne plošče ohranjajte čisto, saj sicer ne deluje pravilno. 

Predel pod kuhalno ploščo aparata je prostor, kjer lahko hrano 
ohranjate na stalni temperaturi. V ta prostor ne odlagajte vnetljivih 
materialov, kot so najlon, papir itd., saj je temperatura v tem prostoru zelo 
visoka. 
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2. INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA 

 

1- Površina indukcijske kuhalne plošče 
2- Indukcijsko kuhalno polje 
3- Upravljalna plošča na dotik 

 

 
 

NAMESTITEV IN VGRADNJA KUHALNE PLOŠČE  
 

  Kuhalno ploščo namestite na delovni pult, 
ki je odporen vsaj proti 90 °C. 

 Vrhnji predal pod aparatom ne sme biti 
odprt. Če je pod aparatom omara, 
namestite vodoravno ploščo vsaj 175 mm 
od višine pulta. Del med ploščo in 
aparatom mora vedno ostati prazen. 

3 x Ø 165, 1 x Ø 205 Indukcijska kuhalna 
polja in upravljalna plošča na dotik 
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TEHNIČNI PODATKI 
 

Dimenzije Enota Mere 
Višina-širina-globina mm 53 x 590 x 520 
Širina-globina mm 560 x 490 
Podrobnosti Enota Stopnja 
Ø160 mm kuhalno polje KW 1,4 
Ø160 mm kuhalno polje P KW 1,4/2 
Ø200 mm kuhalno polje KW 2,3 
Ø200 mm kuhalno polje P KW 2,3/3 
Drugi podatki: Enota Stopnja 
Skupna poraba energije KW 7,4 
Napetost V 230-400 
Dimenzije paketa (širina-globina-višina) mm 655 x 630 x 165 
Neto teža Kg 8,2 
Bruto teža Kg 9,4 
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NAMESTITEV TESNILA POD APARAT  

Tesnilo namestite pod aparat oziroma ob robove, da preprečite 
različnim materialom (kot sta voda in olje) dostop pod aparat.  

Rahlo pritisnite, da aparat sede na svoje mesto.  

Če je pod kuhalno ploščo vgrajena pečica, prilagodite omarico tako, 
kot prikazuje spodnja slika, da omogočite zadostno prezračevanje.  

Spredaj pustite vsaj 5 mm prostora pod pultom. 

 

 

Fitil 
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SLIKOVNI PRIKAZ INDUKCIJSKE KUHALNE PLOŠČE 
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UPRAVLJALNA PLOŠČA NA DOTIK 
 
 

  
Upravljalna plošča na dotik Upravljalna plošča na dotik z drsnikom 

 

Upravljalna plošča na dotik z drsnikom 
 

 

Funkcija drsnika 

Novi senzor s tehnologijo drsenja omogoča nastavljanje kuhanja (1–9) in 
programske ure (1–99) z dotikanjem in drsenjem prsta po označenem 
območju. Drsenje proti desni zvišuje vrednost, proti levi pa znižuje. 

Poleg tega lahko izberete točno vrednost, če se dotaknete drsnega območja 
na želenem mestu.  

Upravljalna plošča na dotik vklop/izklop (ON/OFF) 

Aparat je pripravljen, ko ga priključite na električno napetost. Med 
resetiranjem vsi zasloni in LED lučke za eno minuto zasvetijo in nato 
ugasnejo. Za vklop aparata pritisnite tipko vklop/izklop (ON/OFF). Na vseh 
zaslonih se pokaže »0«. Na vročih kuhalnih poljih se izpiše [H], morebitna 
opozorila so označena z [0] in se izmenjujejo z decimalno piko. Decimalne 
pike na kuhalni plošči utripajo (en utrip na sek./0,5 sek. sveti in po 0,5 sek. 
ugasne). 

Elektronika plošče ostane aktivna 20 sekund. Če v tem času ne izberete 
nobene stopnje kuhanja ali nastavite programske ure, se avtomatsko izklopi; 
ob tem se oglasi zvočni signal. 

Aparat lahko vklopite samo s pritiskom tipke vklop/izklop. Če pritisnete 
katero koli drugo tipko, se upravljalna plošča ne vklopi. 
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Če je ob vklopu aktivirana funkcija varovala za otroke, so vsi zasloni 
kuhalne plošče »zaklenjeni«, zato prikazujejo simbol »L«. Morebitna 
opozorila za vroča kuhalna polja se prikazujejo izmenično s simbolom [L] 
(H-ON= 0,5 sek.; L-ON = 1,5 sek.). 

Upravljalno ploščo na dotik lahko izklopite s pritiskom tipke vklop/izklop 
(ON/OFF), ko je aparat vklopljen. Ta tipka se lahko uporabi tudi pri 
zaklenjenih kontrolnih poljih (aktivno varovalo za otroke).  

Odzivni čas za vklop upravljalne plošče je 1 do 1,3 sekunde, medtem ko 
je za izklop 0,5 do 0,8 sekunde 

Avtomatski izklop 

Če kuhalno polje ni aktivirano oziroma če ne pritisnete tipke za izbiranje 
funkcije, se aparat po 20 sekundah izklopi (način »OFF«).  

Ko izberete kuhalno polje (s stopnjo kuhanja »0«), imate 10 sekund 
časa, da izbiro prekličete, in 10 sekund, da pritisnete tipko izklop, preden 
se avtomatsko izklopi. 

Kuhalno polje vklopljeno/izklopljeno (ON/OFF) 

Ko je aparat vklopljen, lahko kuhalno polje izberete z dotikom 
ustreznega indikatorja (senzorji izbire), ki se spremeni v fiksno točko, in če 
je to kuhalno polje vroče, se namesto »H« izpiše »0«.  

Z drsnikom lahko nastavite stopnjo kuhanja. Ustrezno kuhalno polje se 
vklopi. Končni točki drsnika sta »9« na desni strani in »0« na levi strani. 

Izklop posameznega kuhalnega polja: 

Izklopite lahko posamezno kuhalno polje, in sicer tako, da ga izberete in 
nastavite stopnjo kuhanja na [0]. Če se vključi opozorilo za vroče kuhalno 
polje s simbolom [H], se osvetljena decimalna pika prikazuje izmenično z 
[0]. 
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Ko je aparat izklopljen, zaslon ostane črn, prikazuje pa se simbol [H] kot 
opozorilo, da je kuhalno polje vroče.  

Izklop vseh kuhalnih polj: 

S pritiskom tipke vklop/izklop (ON/OFF) lahko izklopite vsa kuhalna polja 
hkrati. V tem primeru simbol [H] sveti na vseh vročih kuhalnih poljih. 
Zasloni drugih polj ostanejo črni oz. neaktivni.  

Pavza (neobvezno) 

Aktiviranje pavze: 

Kuhalna polja lahko izklopite s pritiskom na posebno tipko »>=1« za 
sekundo, medtem ko je aktivno vsaj eno kuhalno polje. Pavzo lahko 
aktivirate tudi, kadar naredite napako na kuhalnem polju – tu je indikator 
napak skrit. Prikaz preostale toplote in posebna opozorila, kot so A, P ali 
ni posode, so prav tako skriti. Zaslon funkcije pavza ima prednost. 
Splošne napake preprečujejo upravljalni plošči izklop, funkciji pavza pa 
omogočijo vklop. Če pride med pavzo do splošne napake, se upravljalna 
plošča izklopi, pavza pa prekine. 

Med vklopljeno funkcijo pavze 

Samo štedilnik »RHE« lahko izklopi izhodni rele »PWM«, da se ohranijo 
vse nastavitve med pavzo. S tem pride do izklopa vseh relejev hkrati (rele 
za prekinitev vseh nastavitev na primer nima zakasnitve, ko je vklopljena 
funkcija pavze). Izhodni kontakti relejev programske ure »μC« se še 
vedno vklopijo v skladu z nastavitvijo izbranega kuhalnega polja (-> vpliv 
na algoritem preostale toplote). 

Moč indukcije in kombinirane plošče je med pavzo nastavljena na 0 % 
pri stopnji »LIN« in je po prekinitvi ponovno taka, kot jo zahtevajo 
posamezne faze kuhanja na upravljalni plošči. 

Pomembno: Če je zakasnitev ob izpadu električnega napajanja v funkciji 
pavze aktivirana za 83 sekund, »SW« morda ni ponastavljen na zadnjo 
nastavitev uporabnika, kot se zahteva na lestvici prednosti po prekinitvi 
pavze. To pomeni, da je najverjetneje izbrano napačno kuhalno polje. 
Toda električna napetost ni nikoli višja, kot jo je predhodno nastavil 
upravljavec. Prepoznavanje posode ni mogoče med pavzo z 0-odstotno 
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napetostjo. Števec pavze (največ 10 minut) za kuhalno polje, na katerem 
ni posode, se ponovno prižge, če je bil pred tem aktiviran.  

Programske ure, ki so bile že nastavljene (vključno s kuhinjsko uro), se 
med pavzo ustavijo oz. izklopijo. Avtomatsko segrevanje in hitro 
segrevanje se med aktivacijo izklopita na vseh kuhalnih poljih, medtem ko 
izračun preostale toplote in časovna omejitev delovanja potekajo še naprej 
in se ne prekinejo. 

Simboli LED drugih funkcij (programska ura itd.) so še vedno osvetljeni, 
odvisno od nastavitve. Stanje pavze lahko traja najdlje 10 minut. Če ga v 
tem času ne prekinete, se upravljalna plošča izklopi. Kuhalno polje 
izklopite s tipko vklop/izklop (ON/OFF). Aktivirana pavza se tako prekine. 

Prekinitev pavze 

Za prekinitev pavze in ponovno aktivacijo posebne funkcijske tipke ali 
katere koli druge tipke aktivirajte te tipke v 10 sekundah. S tem ponovno 
vklopite nastavitev, kot je bila pred pavzo. Drugo tipko aktivirate tako, da 
nežno pritisnete tipko vklop/izklop (aktivacijski čas > 300 millisekunde in < 
1 sek.). Če držite vsaj 1 sek., se upravljalna plošča izklopi. Če v 10 
sekundah ne aktivirate nobene druge tipke, se izklopi tudi kuhalna plošča. 

Dodaten simbol LED za funkcijo pavze 

Simbol LED uporabite za funkcijo pavze:  

Simbol LED je izklopljen, ko pavza ni aktivirana. Ko je pavza aktivna, je 
simbol LED osvetljen.  

Simbol LED utripa, vse dokler ne pritisnete druge tipke, s katero 
prekinete pavzo. Utripa tudi, kadar je mogoča dodatna funkcija priklica po 
ponovni aktivaciji.
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Priklic (neobvezno pri večfunkcijski tipki) 
Če upravljalno ploščo pomotoma izklopite z električne napeljave, lahko 

obstoječe nastavitve preprosto prikličete s funkcijo priklica. Po vsakem 
izklopu ima uporabnik 6 sekund časa, da upravljalno ploščo ponovno 
vklopi, in dodatnih 6 sekund, da aktivira pavzo. Stanje pavze ni mogoče v 
prvih 6 sekundah po aktivaciji. Ta funkcija je mogoča le, če je vsaj eno 
kuhalno polje že aktivirano (stopnja kuhanja > 0), potrdi pa jo zvočni signal 
tipke, ki deluje neodvisno od funkcije zaklepanja tipk. 

 
Ponastavijo se: 
 
· stopnje kuhanja vseh kuhalnih polj;  
· minute in druge informacije programskih ur, ki so povezane z aktivnimi 

kuhalnimi polji;  
· stanje povezave zunanjih vezij (zunanje vezje zagotavlja spominska 

funkcija); 
· funkcija segrevanja in hitrega segrevanja.  
 
Funkcije, ki se ne ponastavijo: 
 
· števec časovne omejitve (prekine se z izklopom); 
· števec cikla nastavitev (novi cikel se začne s ponovnim vklopom); 
· če je v času izklopa zakasnitev izklopa napetosti aktivna (upravljanje 

napajanja), nova faza kuhanja pa se še ni začela, s funkcijo priklica 
morda ne bo mogoče ponovno konfigurirati zadnjih nastavitev 
uporabnika (treba jih je najprej aktivirati). Tako stanje se pojavi med 3-
sekundno zakasnitvijo izklopa napetosti; 

· ker indukcijski modeli brez vtičnice ne prepoznajo posode, se po 
prekinitvi pavze ponovno aktivira časovni števec za simbol »ni 
posode«. Po največ 10 minutah se ustrezno kuhalno polje ustavi oz. 
pride v stanje zaustavitve. 

Preostala toplota  
Čas, kako dolgo kuhalno polje zadrži preostalo toploto, ki lahko tudi po 

končanem kuhanju in izklopu povzroči opekline, se izračuna in določi 
glede na: 
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· izbrano stopnjo kuhanja (»0« do »9«); 

· časovne nastavitve relejev ON/OFF. 

Prikaz preostale toplote vsakega posameznega kuhalnega polja ostane 
aktiven, dokler izmerjena temperatura ne pade pod 60 °C. 

Avtomatski izklop (časovna omejitev delovanja) 
Določi se maksimalen čas delovanja vsakega aktivnega kuhalnega 

polja. Maksimalen čas delovanja je odvisen od izbrane stopnje kuhanja. 
Kuhalno polje se avtomatsko izklopi, ko se izteče maksimalen čas 
delovanja. 

Vsaka aktivacija kuhalnega polja (spreminjanje stopnje kuhanja itd.) 
povrne programsko uro odštevanja na prvotno vrednost.  

Ko se programska ura izteče in se sproži avtomatski izklop (programska 
ura je na primer nastavljena na 99 minut za stopnjo kuhanja »9«, imajo 
nastavitve programske ure prednost pred nastavitvijo višje stopnje 
kuhanja (kuhalno polje na primer preide v stanje zaustavitve). 

Zaščita pred nehoteno aktivacijo 

· Elektronski sistem se avtomatsko izklopi, če zazna neprekinjeno 
uporabo tipk 10 sekund. Upravljalna plošča vklopi zvočni signal, ki traja 
10 sekund (interval: 1000 milisekund, 500 milisekund ON), na zaslonu 
pa utripa koda napake »ER 03«, vse dokler napaka ni odpravljena. Če je 
kuhalno polje vroče, izmenično utripata koda napake in simbol »H« (0,5 
sekunde koda napake, 0,5 sekunde simbol »H«). 

· Če po stekleni površini razlijete vodo, še ne pomeni, da se napaka 
aktivira, prav tako ni nujno, da jo upravljalna plošča zazna kot napako. 
(Ko obrišete vodo, so tipke znova pripravljene za uporabo.) 

· Če v 20 sekundah po pritisku tipke vklop ne aktivirate nobenega 
kuhalnega polja, se upravljalna plošča izklopi. 
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Odzivni čas senzorskih tipk  
Odzivni čas senzorskih tipk nastavite na naslednji način:  

· Zakasnitev tipke »Power Off«, zakasnitev tipke »Power On«. 

· Vklop/izklop (ON/OFF) med približno 700 milisekund in 1,150 
milisekunde. 

 

Odzivni čas vseh drugih tipk je 250 milisekund.  

Odstopanje od odzivnega časa je »+/-100« enot. 
 

Zvočna opozorila (opozorilni zvočni signal) 

Opozorilni zvočni signal se oglasi v naslednjih primerih: 

· Kratek zvočni signal za navadno aktivacijo tipke. Signal za vklop 
drsnika se oglasi samo med prvo aktivacijo. Pri spreminjanju vrednosti 
se ne oglasi noben zvočni signal. 

· Daljši in prekinjajoč zvočni signal za neprekinjeno uporabo tipk v 
daljšem časovnem intervalu (> 10 sekund). 

· Ob izteku programske ure. 

· Časovna funkcija (neobvezno).  
 

Časovna funkcija je lahko: 

· Splošna programska ura 1–99 minut: časovno omejen zvočni signal 
(»kuhinjska ura«). To funkcijo lahko aktivirate le, ko nobeno kuhalno polje 
ne deluje (vse stopnje = 0). Če vklopite kuhalno polje (stopnja > 0), 
splošna programska ura še vedno odšteva. Če želite nastaviti programsko 
uro in zaustaviti delovanje kuhalnega polja (glejte spodaj), morate najprej 
izklopiti upravljalno ploščo (tipka za vklop) in jo ponovno vklopiti. 

· Programska ura za kuhalno polje 1–99 minut: Funkcijo lahko 
aktivirate le, ko je aktivno samo eno kuhalno polje (stopnja < 0; decimalna 
pika). Časovno omejen zvočni signal. Po želji lahko nastavite, kdaj želite, 
da se štiri kuhalna polja izklopijo. Števec kuhanja 1–99 minut. 
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Kuhinjska ura (neodvisna): 

· Če je upravljalna plošča vklopljena (na zaslonih vseh kuhalnih polj je 
simbol »0«), lahko s pritiskom na tipko za izbiro aktivirate splošno 
programsko uro. Na zaslonu ure se pokaže »00«, decimalna pika pa 
utripa. Če ne opravite več nobene nastavitve, se programska ura po 10 
sekundah izklopi (črn zaslon). Če nastavite programsko uro, v naslednjih 
10 sekundah pa ne aktivirate nobenega kuhalnega polja, se zasloni 
kuhalne plošče izklopijo (izklopijo se tudi vmesne plasti). Prikazujejo se 
morebitna opozorila [H], da je določeno kuhalno polje vroče. 

· Programsko uro lahko nastavite, če je tipka za izbiro aktivna (pika na 
zaslonu utripa 10 sekund). Nastavitve na drsniku se stopnjujejo v lihih 
korakih od 0 do 99 minut.  

· Ko nastavite programsko uro, se začne odštevanje od zadnje 
nastavljene vrednosti. Po 10 sekundah se možnost izbire avtomatsko 
umakne, na zaslonu programske ure pa se prikaže nastavljena vrednost. 
Po izteku nastavljene programske ure se oglasi zvočni signal, na zaslonu 
pa utripa »00«. 

· Zvočni signal: 

– prekinete ga s pritiskom katere koli tipke;  

– izklopi se samodejno po 2 minutah. 

Utripanje zaslona programske ure se ustavi in zaslon se izklopi. Prikaže 
se simbol [H] kot opozorilo, da je kuhalno polje vroče. 

· Upravljalna plošča se lahko iz funkcije programske ure preklopi v način 
kuhanja s pritiskom tipke vklop, ne glede na to, ali je splošna programska 
ura aktivirana. Da aktivirate ploščo, ki ima funkcijo splošne programske 
ure, najprej izberite ustrezno programsko uro (decimalna pika na zaslonu 
ure utripa). Ko izberete kuhalno polje, se decimalna pika pri uri izbriše, 
utripati pa začne decimalna pika na zaslonu kuhalnega polja. Splošna 
programska ura se z izklopom upravljalne plošče ugasne. 
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Kuhalno polje – posebna časovna nastavitev: 

Z vklopom upravljalne plošče lahko nastavite programske ure 
pripadajočih kuhalnih polj. 

· Vrednost programske ure lahko nastavite za kuhalno polje kot funkcijo 
izklopa ob aktivaciji kuhalnega polja (stopnja kuhanja 0) v roku 10 sekund, 
nato izberete zaslon programske ure. LED simbol ob programski uri 
nakazuje, za katero polje je ura nastavljena. 

· Takoj po izbiri programske ure utripata ustrezen simbol LED in pika na 
zaslonu programske ure. Če izberete kuhalno polje, pika neha utripati, 
prav tako tudi simbol LED.  

· S preklapljanjem z enega kuhalnega polja na drugega se na zaslonu 
programske ure prikaže preostali nastavljen čas ustreznega kuhalnega 
polja. Nastavitve programske ure drugih kuhalnih polj ostanejo aktivne. 

· Nadaljnje nastavitve opravljate podobno kot pri splošni programski uri.  

· Če je aktivna več kot ena programska ura, zaslon prikazuje uro, ki se 
najprej izteče (sledi 10 sekund za preklic izbire). 

· Ob izteku nastavljenega časa se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa 
utripa »00«. Simbol LED prav tako utripa. Programirano kuhalno polje se 
prekine, pokaže se »0«, kuhalno polje se izbere avtomatsko. Po 10 
sekundah (čas, ki je na voljo za preklic izbire) ob vročem kuhalnem polju 
zasveti simbol »H« oziroma »0«. 

· Zvočni signal in utripajoč simbol LED programske ure kuhalnega polja:  

– ugasneta z aktivacijo katere koli tipke;  

 – samodejno po 2 minutah. 

Potem indikator programske ure izgine, kuhalno polje ni izbrano.  
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Delovanje programske ure, ki je namenjena samo kuhalnemu polju, je 
zelo podobno delovanju splošne programske ure. 

Če je programska ura nastavljena za kuhalno polje, je časovna omejitev 
delovanja odvisna od vrednosti na programski uri in neodvisna od 
standardnih vrednosti. 

Natančnost vrednosti programske ure je odvisna od natančnosti ure ∞C 
in lahko pride do odstopanja »+/- 4 %« v 99 minutah. 

Nastavitev programske ure: 

· Izberite programsko uro (s pritiskom na simbol).  

· S premikanjem prsta po drsniku nastavite programsko uro. 

· Najprej nastavite drugo številko, nato prvo. (Ob začetku nastavitve se 
pri aktivni številki pokaže »-«.) 

· Če je zaslon programske ure aktiven, lahko nastavite vrednost ure s 
pritiskom »0« na drsnem področju (na levi strani). 

· Po nastavitvi druge številke lahko vrednost v 10 sekundah znižate na 0 
(simbol LED utripa, če je decimalna pika osvetljena na zaslonu ure in 
posebne ure kuhalnega polja).  

· Če po 2 sekundah ne izberete zaslona programske ure ali nadaljnjih 
nastavitev, se shrani trenutna vrednost (za vsako decimalko). 

Izklop aktivne programske ure: 

· Programsko uro lahko izklopite z nastavitvijo vrednosti na »0«. 

· Splošno programsko uro (kuhinjska ura) lahko izklopite z dvojnim 
pritiskom tipke vklop/izklop (s prvim pritiskom je aparat aktiven, z drugim 
aparat in programsko uro izklopite). 
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Funkcija ohranjanja toplote (neobvezno)  

S to funkcijo lahko ohranite že kuhano hrano toplo. 

Izbrano kuhalno polje deluje z najnižjo močjo. Nastavljene so posebne 
vrednosti za maksimalen čas delovanja. 

Activacija/deaktivacija: na voljo so različne možnosti, odvisno od 
modela. 

– Posebna tipka (ena izmed posebnih funkcijskih tipk): za 
aktivacijo/deaktivacijo izberete ustrezno kuhalno polje. Pri modelih z 
indukcijo se funkcija ohranjanja toplote začne neodvisno od temperature 
stekla. S ponovnim pritiskom tipke se kuhalna polja izklopijo.  

– Standardna funkcija: funkcijo ohranjanja toplote lahko uporabite tudi 
kot dodatno stopnjo kuhanja med 0 in 1. 

– Pri kuhalnih ploščah RHE lahko uporabite eno kuhalno polje kot 
ločeno polje za ohranjanje tople hrane. S posebno tipko ga 
aktivirate/deaktivirate. 

Kuhalne plošče RHE (neobvezno) 

– 2,5 % moč grelca 

– Funkcionalnost se aktivira po namestitvi. 

Zaščita pred pregretjem 

· Načelno deluje indukcija samovarovalno; na primer, »LIN master« 
pošlje informacije z nastavitvami faz kuhanja. Sistem indukcije odloči, 
katere nastavitve realizira, odvisno od stanja notranjega sistema. V 
primeru »master poizvedovanja« sistem indukcije poda informacijo o 
trenutnih nastavitvah in stanju sistema. Indukcija je definirana z ločeno 
karakteristiko v »LIN komunikaciji« upravljalne plošče. 

· Vsako kuhalno polje indukcijske elektronike ima senzorje temperature, 
ki preverjajo temperaturo pod steklokeramično ploščo. Drugi senzorji 
temperature, ki so nameščeni na ohlajevalni plošči, so namenjeni 
elektronski komponenti, da se zavaruje pred pregretjem. 
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 Ko je presežena prva minimalna temperatura, sistem indukcije prenese 
to informacijo po »LIN protokolu«. Hitro segrevanje z ojačano močjo se 
izklopi (če je aktivno). Aparat razume zahtevo po izklopu hitrega 
segrevanja; izklopi ga z nastavitvijo preostalega časa delovanja na 3 
sekunde. Simbol »P« začne utripati na zaslonih in pomeni, da hitrega 
segrevanja trenutno ni mogoče aktivirati. Prav tako ga ni mogoče ponovno 
nastaviti, če tega predhodno ne dovolijo podatki LIN. Pritisnite tipko za 
hitro segrevanje; na zaslonu kuhalnega polja bo prikazana, dokler je tipka 
pritisnjena. 

· Ko aparat zazna pregretje in je bila izbrana funkcija hitrega 
segrevanja, se preostali čas delovanja ponastavi na 3 sekunde. Tako je 
hitro segrevanje mogoče kadar koli deaktivirati. Po 3 sekundah 
nastavljenega časa izklopa bo na zaslonu aparata namesto »P« simbol 
»9«. 

· Ko je presežena druga vmesna meja temperature, sistem indukcije 
zniža izhodno moč, da zaščiti aparat pred nadaljnjim naraščanjem 
temperature. Sistem LIN aparatu prenese informacijo o tem, da je 
vklopljen način znižane moči. Na aparatu se pokaže stopnja kuhanja na 
kuhalnem polju, nastavitev, ki je uporabnik ni spremenil, in sistemu 
sporoči relevantno »prejšnjo« ciljno vrednost. 

· Ko je presežena tretja meja maksimalne temperature, se kuhalno polje 
avtomatsko izklopi iz sistema indukcije. Indukcija po sistemu LIN prenese 
informacijo o izklopu zaradi pregretja. Aparat izklopi ustrezno kuhalno 
polje. 

Varčevanje z električno energijo: 
Indukcijska kuhalna polja se avtomatsko prilagodijo dimenzijam loncev. 
Postavite posodo na kuhalno polje, preden vključite grelec. Indukcijski 

grelec vsebuje senzor, ki zazna prisotnost posode na kuhalnem polju. 
Posodo zaprite s pokrovi, da skrajšate čas kuhanja. 
Zmanjšajte gretje, ko pride do vretja. 
Ne uporabljajte preveč vode ali olja, da skrajšate čas kuhanja. 
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Uporabljajte ustrezno temperaturo kuhanja.  
PRIMERI UPORABE 
 

    

USTREZNO NEUSTREZNO NEUSTREZNO NEUSTREZNO 
 

NASTAVITEV SEGREVANJA UPORABA 
0 izklopljeno 

1–3 Jed se ohrani topla 
4–5 počasno segrevanje/kuhanje 
6–7 ponovno segrevanje, pečenje 

8 vrelišče 
9 maksimalna stopnja 
P maksimalna moč 

Informacije iz tabele naj vam bodo v oporo. 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE  
Pred čiščenjem počakajte, da se steklena površina popolnoma ohladi. 

Ne uporabljajte grobih krp, agresivnih pršilnikov ali ostrih predmetov. 
Trdovratne in zapečene ostanke hrane očistite z vlažno krpo in milnico. 
Lepljivo hrano očistite takoj, ko pade na kuhalno ploščo (obvezno 

preden se steklena površina ohladi). 
Prah, ki se nabere na površini, očistite z vlažno krpo. 
Sprememba barve steklokeramične površine ne vpliva na delovanje in 

trajnost kuhalne plošče. Največkrat je posledica ostankov hrane, ki se je 
zažgala, oziroma jo povzroči dno posode in uporaba neprimernih čistilnih 
sredstev. Priporočamo uporabo posebnega čistila za steklokeramične 
površine, ko je steklo še toliko toplo, da se ga lahko dotikamo. Stekleno 
površino nato obrišite s čisto in suho krpo ali kuhinjsko brisačo. 



 

 23 

 

PRIKLJUČITEV APARATA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE 

Preden aparat priključite na električno omrežje, upoštevajte 
naslednja navodila: 

Omrežna napetost mora biti enaka napetosti, navedeni na napisni 
tablici. 

Električna napeljava, na katero aparat priključite, mora ustrezati moči, ki 
je zapisana na napisni tablici. 

Električna napeljava, na katero priključite aparat, mora vsebovati 
ozemljen priključek, skladen s predpisi. 

Omarico z varovalkami, kamor priključite aparat, namestite na dostopno 
mesto.  

Če električna napeljava, na katero aparat priključite, nima 
povezovalnega kabla, ustreznega za ta aparat, pokličite pooblaščenega 
strokovnjaka, da vam najprej pripravi potrebno napeljavo, preden aparat 
dokončno namestite. 

Glavni kabel električne napeljave ne sme biti izpostavljen vročini; nikoli 
ga ne izpostavljajte temperaturam, 50 stopinj višjim od sobne temperature. 

 

Skica električne napeljave aparata

Aparat mora biti ozemljen. 
 


