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Urządzenie  przeznaczone  jest  wyłącznie  do  użytku  domowego.  Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek
obrażenia  lub  szkody  spowodowane  niewłaściwą  instalacją  lub  niewłaściwym,  niepoprawnym  lub  niezgodnym  z
przeznaczeniem korzystaniem z urządzenia.
Producent  oświadcza,  że produkt  spełnia  wszystkie istotne  wymogi  dotyczące  niskonapięciowych  wyrobów  elektrycznych
określone  w  Dyrektywie  2006/95/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  12  grudnia  2006  r.  oraz  w  zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
2004 r.



Zasada działania (Rys. 1)
Urządzenie wykorzystuje właściwości elektromagnetyczne większości garnków. 
Cewka (induktor) wytwarzająca pole elektromagnetyczne jest uruchamiana i obsługiwana przez obwód elektroniczny. 
Ciepło przenoszone jest do gotowanej żywności przez sam garnek.  Proces gotowania odbywa się w zgodnie z poniższym
opisem:
- straty ciepła są minimalne (wysoka efektywność)
- system wyłącza się automatycznie, gdy garnek zostanie odstawiony lub choćby podniesiony nad płytę grzejną,
- obwód elektroniczny gwarantuje maksymalną elastyczność i dobre dostosowanie
(Rys. 1)
1. naczynie
2. prąd indukowany
3. pole magnetyczne
4. induktor
5. obwód elektroniczny
6. Przewód zasilający
Instrukcja dla użytkownika (Rys. 2)
1. Przycisk Włącz/Wyłącz 
2. Suwak dotykowy
3. Funkcja „Utrzymuj ciepło” („Keep Warm”)
4.  Funkcja dodatkowej mocy grzejnej („Booster”)
5. Wskaźnik włączenia/wyłączenia z diodą LED
6. Wskaźnik suwaka dotykowego z diodą LED
7. Wskaźnik blokady z diodą LED
8. Strefa grzejna i wyświetlacz ustawień
9. Wskaźnika zegara sterującego
10. Zegar sterujący (Timer)
Podłączenie
Wszelkie czynności związane z instalacją (podłączeniem elektrycznym) płyty powinny być wykonywane przez wykwalifikowane
osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Szczegółowe informacje dostępne są w części dotyczącej instalacji. 
Suwak dotykowy:
Suwak dotykowy: technologia zastosowana w nowatorskim suwaku dotykowym umożliwia ustawienie zarówno stopnia mocy
grzejnej (1 - 9), jak i zegara sterującego (1-99) poprzez dotknięcie i przesunięcie palcem po żądanym obszarze. Przesuwanie w
kierunku prawym powoduje wzrost danej wartości, natomiast w kierunku lewym - jej spadek.
Ponadto, na obszarze suwaka dotykowego możliwy jest również bezpośredni wybór żądanej wartości.
Panel dotykowy ON/OFF
Po  podłączeniu  do  sieci  panel  dotykowy  jest  gotów  do  pracy  po  1  sekundzie.   Po  przeprowadzeniu  resetu  wszystkie
wyświetlacze i diody LED świecą się przez 1 sekundę. Po 1 sekundzie wszystkie wyświetlacze i diody LED zostają ponownie
wyłączone.
Panel dotykowy można teraz uruchomić naciskając klucz ON/OFF (1). Wyświetlacz wskazuje stale „0”. Możliwe ostrzeżenia
wizualne o gorących strefach grzejnych „H” wyświetlane są na zmianę z symbolem „0” oraz jednocześnie zapalają się kontrolki
punktowe. Kontrolki punktowe na wyświetlaczach płyty zapalają się co sekundę ( 0,5 sek. włączone, 0,5 sek. wyłączone). Układ
elektroniczny pozostaje aktywny przez 20 sekund. Jeżeli w tym czasie nie zostanie ustawiony żaden poziom mocy grzejnej
elektronika automatycznie zresetuje się do stanu wyłączenia (OFF), co sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym.
Panel  dotykowy  można  włączyć  wyłącznie  poprzez  pojedyncze  wciśnięcie  przycisku  klucza.  Jeżeli  jednocześnie  będzie
wciśnięty inny klucz (włączony samodzielnie lub jednocześnie z przyciskiem mocy) panel nie zostanie włączony.
W przypadku  jeżeli  podczas  włączania  urządzenia  (funkcja  POWER ON)  będzie  aktywna  funkcja  „Zabezpieczenie  przez
dziećmi”,  wszystkie wyświetlacze stref  grzejnych będą wyświetlać  oznaczenie  „L”  (od  ang.  Locked).   Możliwe ostrzeżenia
wizualne o gorących strefach grzejnych „H”  wyświetlane są na zmianę z „L” (H - przez 0,5 sek., L - przez 1,5 sek.). 
Poprzez  wciśnięcie  klucza  ON/OFF  (1)  na  panelu  dotykowym  w  stanie  włączonym,  możliwe  jest  wyłącznie  sterowania
dotykowego w dowolnej chwili. Dotyczy to również zablokowanego panelu dotykowego (aktywna funkcja zabezpieczenia przez
dziećmi). Klucz ON/OFF ma zawsze pierwszeństwo przed funkcją POWER OFF. 
Wyłącznik automatyczny
Jeżeli  żadna strefa  grzejna  nie  zostanie  aktywowana lub  będzie  w tym czasie  wciśnięty  przycisk  klucza,  panel  dotykowy
przełączy się z trybu POWER ON (Włączony) do OFF (Wyłączony) po 20 sek.
W przypadku wybranej strefy grzejnej (której poziom grzania będzie wynosić „0”) na Automatyczne Wyłączanie będzie składać
się 10 sek. czasu na skasowanie wyboru oraz 10 sek. na wyłączenie urządzenia (Power off).
Włączanie/Wyłącznie (ON/OFF) strefy grzejnej
W  przypadku,  gdy  panel  dotykowy  jest  włączony  strefa  grzejna  może  zostać  wybrana  dotykowo  poprzez  dotknięcie
odpowiedniego wyświetlacza (Sensory  wyboru (8)).  Wybranie sensora powoduje włączenie odnośnej  kontrolki  punktowej  w



trybie ciągłym oraz wyświetlanie symbolu „0” zamiast „H”  - w przypadku gorącej strefy grzejnej. Na wszystkich pozostałych
wyświetlaczach stref grzejnych kontrolki punktowe przestają się świecić.
Następnie suwakiem dotykowym można ustawić poziom grzania. W ten sposób włącza się żądaną strefę grzejną. Wartościami
granicznymi są „9” (z prawej strony) oraz „0” (z lewej strony). 
Najpierw należy umieścić naczynie  na wybranej  strefie  grzejnej.  Jeżeli  naczynie  nie  zostanie  umieszczone na właściwymi
miejscu, włączenie systemu dla danej strefy grzejnej nie będzie możliwe, a na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol:

Wyłączanie pojedynczej strefy grzejnej:
Pojedyncza  strefa  grzejna  może  zostać  wyłączona  poprzez  wybór  i  ustawienie  poziomu  grzania  na  „0”.  W  przypadku
ostrzeżenia wizualnego o gorącej strefie grzejnej symbol „H” jest wyświetlany na zmianę z „0” oraz jednocześnie świeci się
kontrolka punktowa. 
Po wyłączeniu sensora dotykowego wyświetlacz pozostaje pusty, lub wyświetla się symbol „H”  jako ostrzeżenie wizualne w
przypadku gorącej strefy grzejnej.
Wyłączanie wszystkich stref grzejnych:
Natychmiastowe i jednoczesne wyłączenie wszystkich stref grzejnych jest w każdej chwili możliwe przez użycie klucza ON/OFF.
Na wyświetlaczach gorących stref grzejnych pojawi się symbol „H”.  Wyświetlacze pozostałych stref grzejnych pozostaną puste.
Poziomy mocy
Moc stref grzejnych regulowana jest w zakresie 9 poziomów. Informacja o poziomie mocy wyświetlana jest (w postaci liczby od
„1” do „9”) na siedmiosegmentowym wyświetlaczu LED.
Automatyczne szybkie grzanie (opcja wyboru)

Po włączeniu tej funkcji  moc danej strefy grzejnej zostaje zwiększona do 100% na okres czasu zależny od uprzednio wybranej 
mocy dla tej strefy grzejnej. Po upływie czasu szybkiego grzania strefa grzejna powraca do poprzednio wybranej wartości. 
Włączanie funkcji automatycznego szybkiego grzania:
Panel sterujący jest włączony i została wybrana strefa grzejna. Po ustawieniu poziomu grzania „9” Automatyczne szybie grzanie
włącza się poprzez naciśnięcie suwaka dotykowego z prawej strony. Na wyświetlaczu niezwłocznie pojawi się symbol „A”.
Następnie za pomocą suwaka dotykowego wybierany jest żądany poziom grzania stałego. Symbol „A” pojawia się po 3 sek. od 
zwolnienia klucza - na zmianę z symbolem wskazującym wybrany poziom grzania stałego (500 msek - „A”; 1,5 sek. - poziom 
grzania stałego). 
Poziom grzania stałego może zostać zmieniony w ciągu 15 sek. od aktywacji bez wyłączenia funkcji szybkiego grzania. W tym 
celu należy wybrać strefę grzejną, a następnie ustawić jej odpowiedni poziom.
W przypadku dokonania wyboru po upływie 15 sek. można wybrać niższy poziom grzania; funkcja automatycznego szybkiego 
grzania zostaje wyłączona.
Możliwy jest wybór wyższego poziomu grzania stałego; prowadzi to do automatycznego dostosowania czasu szybkiego grzania 
do nowo wybranego poziomu grzania stałego.
Funkcja dodatkowej mocy - „Booster”
Do wyboru funkcji  Booster służy przycisk „P” (4) z prawej strony suwaka dotykowego (2). Dzięki tej funkcji  wszystkie strefy
grzejne mogą zostać zasilone ponad moc nominalną (liczba stref grzejnych z funkcją Booster aktywną w tym samym czasie
zależy od mocy dostarczonej do poszczególnych stref, która musi być zawsze niższa od maksymalnej mocy płyty).
Czas  działania  funkcji  Booster  ograniczony  jest  do  10  minut  w  celu  ochrony  przyborów  kuchennych.  Po  automatycznym
wyłączeniu  funkcji  Booster  strefa  grzejna  kontynuuje  pracę na poziomie  „9”.   Funkcja  Booster  może zostać  uruchomiona
ponownie po kliku minutach. 
Jeżeli  podczas  działania  funkcji  Booster  naczynie  zostanie  zdjęte  ze  strefy  grzejnej,  funkcja  pozostaje  aktywna,   a  czas
pozostały do jej automatycznego wyłączenia odliczany jest bez zmian.
Zarządzanie  energią  opiera  się  na  zasadzie,  że  ostatnia  zmiana  w  ustawieniach  poziomu  grzania  poszczególnych  stref
grzejnych  ma  pierwszeństwo.  Oznacza  to,  że  poziomy  zaprogramowane  poprzednio  dla  innych  stref  mogą  ulec
automatycznemu  obniżeniu  -  jeżeli  indukcja  wykryje,  że  którakolwiek  ze  stref  grzejnych  wymaga  redukcji,  wyświetlacz
przypisany do tej strefy miga przez 3 sekundy sygnalizując czas do korekty do stanu sprzed modyfikacji. 
-  Jeżeli  wybrana  strefa  zostanie  ustawiona  ponownie  w czasie  przeznaczonym  na korektę  ustawień,  system zarządzania
energią dokonuje ponownej analizy rozdziału energii. Jeżeli redukcja mocy nie będzie konieczna, wyświetlacz przestaje migać,
a pojawia się na nim pierwotnie ustawiony poziom grzania 
-  Jeżeli  rozdział  energii  zostanie  ponownie  zmieniony  przez  użytkownika,  poziom  ustawień  w  żadnym  razie  nie  zostanie
automatycznie podniesiony w strefach, w których został on automatycznie zredukowany.
Funkcja „Utrzymuj ciepło”
Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich stref grzejnych i służy do podtrzymywania temperatury ugotowanych potraw. W celu jej
uruchomienia należy najpierw wybrać żądaną strefę grzejną przyciskając odpowiedni wyświetlacz (8). Kontrolka punktowa na
tym wyświetlaczu przestanie migać, a kontrolki na wyświetlaczach wszystkich pozostałych stref grzejnych zostaną wyłączone.
Następnie należy wcisnąć przycisk (3) aktywujący funkcję „Utrzymuj ciepło”.



Wskaźnik ciepła resztkowego
Wskaźnik ten informuje użytkownika, że temperatura szkła jest na poziomie grożącym poparzeniem w przypadku dotknięcia 
powierzchni wokół strefy grzejnej. Temperatura ta ustalana jest według wzoru matematycznego, a ostrzeżenie przed ciepłem 
resztkowym pojawia się w formie symbolu „H” na odpowiednim wyświetlaczu siedmiosegmentowym. 
Grzanie i chłodzenie obliczane są na podstawie:
- wybranego poziomu ustawień (pomiędzy „0” a „9”)
- czasu ON/OFF.
Po wyłączeniu strefy grzejnej na odpowiednim wyświetlaczu pojawi się symbol „H” do czasu aż temperatura w danej strefie 
spadnie według wzoru matematycznego poniżej poziomu krytycznego (≤60oC).
Wyłączanie automatyczne (Ograniczenie czasu działania urządzenia)
Dla każdej uruchomionej strefy grzejnej ustalony jest maksymalny czas działania. Maksymalny czas działania zależny jest od 
wybranego poziomu grzania. Po upływie maksymalnego czasu działania strefa grzejna wyłącza się automatycznie.
Każda aktualizacja stanu strefy grzejnej (zmiana poziomu grzania itp.) resetuje licznik odmierzający czas do automatycznego 
wyłączenia do jego wartości początkowej.
Ustawienia zegara sterującego (timera) mają pierwszeństwo przed ograniczeniem czasu działania urządzenia w przypadku 
ustawienia wysokiego poziomu grzania.
Ochrona przez niezamierzonym uruchomieniem
System elektroniczny wyłącza się automatycznie w przypadku wykrycia ciągłego korzystania z przycisków przez okres około 10 
sekund. Panel sterujący wysyła słyszalny sygnał dźwiękowy przez 10 sekund od wykrycia niewłaściwego działania (okres: 1000 
msek., 500 msek. włączone) a na wyświetlaczu  miga kod błędu: „E R O 3” (0,5 sek. włączony, 0,5 sek. wyłączony). W razie 
gdy czas nieprzerwanej aktualizacji ustawień przekracza 10 sekund, sam kod „E R O 3” miga tak długo jak system wykrywa 
niewłaściwą pracę urządzenia. W przypadku gorącej strefy grzejnej ostrzeżenia wizualne w postaci symbolu „H” wyświetlane są 
na zmianę z kodem błędu „0” (0,5 sek. symbol „H”, 0,5 sek, kod błędu).
Rozpryskana na powierzchni szklanej woda nie zawsze prowadzi do aktywacji przycisków i nie może być z całą pewnością 
wykryta (Po przetarciu na mokro szkła pokrywającego przyciski, wszystkie przyciski są od razu gotowe do użycia).
 Jeżeli żadna strefa grzewcza nie zostanie uruchomiona w ciągu 20 minut of włączenia przycisku „POWER ON”, panel sterujący
powraca do trybu wyłączenia (puste wyświetlacze).
Przycisk blokady (Zabezpieczenie przez dziećmi)
Funkcja  blokady (zabezpieczenia przez dziećmi) może zostać aktywowana wyłącznie jeżeli uruchomiony jest panel dotykowy i 
żadne strefy grzejne ani zegary sterujące aktualnie nie pracują. W celu uruchomienia blokady należy przycisnąć suwak 
dotykowy (2) i cały czas go trzymając, trzy razy wcisnąć przycisk funkcji „Booster” (4). Po wykonaniu powyższej czynności na 
wszystkich wyświetlaczach (8) pojawi się symbol „L” i rozpocznie się odliczanie od 10 do 0 na wyświetlaczu zegara sterującego 
(10). W tym czasie istnieje możliwość dezaktywacji blokady wykonując te same czynności co opisane powyżej (tzn. przycisnąć 
suwak dotykowy (2) i cały czas go trzymając, trzy razy wcisnąć przycisk funkcji „Booster” (4).
W celu zdjęcia blokady należy wyłączyć sensor dotykowy i włączyć go ponownie za pomocą przycisku ON/OFF (1). Na 
wszystkich wyświetlaczach (8) pojawi się symbol „L” i rozpocznie się odliczanie od 10 do 0 na wyświetlaczu zegara sterującego 
(10). W tym czasie istnieje możliwość zdjęcia blokady wykonując te same czynności co opisane powyżej (tzn. przycisnąć suwak
dotykowy (2) i cały czas go trzymając, trzy razy wcisnąć przycisk funkcji „Booster” (4).
Sygnały dźwiękowe (brzęczyk)
Obsłudze sensora dotykowego mogą towarzyszyć następujące słyszalne sygnały dźwiękowe:
- krótki pojedynczy dźwięk przy normalnym sterowaniu przyciskami,
- dłuższy przerywany dźwięk w przypadku ciągłego korzystania z przycisków przez dłuższy okres czasu (≥ 10 sek.)
- upływ zaprogramowanego czasu 
Funkcja programowania czasu (Timer)
Dostępne są dwa rodzaje funkcji programowania czasu:
 - Niezależny timer w zakresie 1-99 min: odliczanie czasu z sygnałem dźwiękowym. Funkcja ta może być aktywowana 
wyłącznie wtedy, gdy żadna strefa grzejna nie pracuje (wszystkie poziomy płyt = 0). W przypadku uruchomienia którejkolwiek ze
stref grzejnych (poziom >1) ustawiony timer będzie kontynuował pracę. Jeżeli timer ma zostać użyty w celu wyłączenia strefy 
grzejnej (patrz funkcja – timer strefy grzejnej) należy najpierw wyłączyć timer (czujnikiem mocy), a następnie włączyć go 
ponownie.
- Timer strefy grzejnej w zakresie 1-99 min: Funkcja ta może być uruchomiona tak długo jak trwa funkcja grzania (poziom >0; 
kontrolka na wyświetlaczu). Odliczanie czasu z sygnałem dźwiękowym, cztery strefy grzejne, które mogą być wyłączane są 
dowolnie programowalne.
Ustawianie wartości timera:
Suwakiem dotykowym:
Najpierw należy ustawić pierwszą wartość cyfrową, a następnie drugą wartość cyfrową. W przypadku aktywnego wyświetlacza 
timera, wartość timera może zostać ustawiona bezpośrednio na [0] poprzez naciśnięcie [0] na suwaku (z lewej strony).
Wyłączanie aktywnego timera:
Timer może zostać wyłączony poprzez ustawienie jego wartości na „0”.
Niezależny timer może zostać wyłączony poprzez dwukrotne naciśnięcie klucza „1”.
Samodzielny timer 
Jeżeli panel sterujący jest wyłączony (wyświetlacze wszystkich stref grzejnych wskazują „0”), niezależny timer może być 
aktywowany poprzez naciśnięcie klucza wyboru timera. Wyświetlacz timera będzie pokazywał „00”.  Timer wyłącza się po 10 
sek. (pusty wyświetlacz) jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne dalsze ustawienia. Jeżeli wartość timera zostanie ustawiona 
bez aktywacji strefy grzejnej w ciągu 10 sek., wyświetlacze strefy grzejnej zostaną wyłączone. Ewentualne ostrzeżenia przed 
gorącą strefą grzejną „H” będą stale wyświetlane.



Zakres ustawień wynosi 0-99 minut w pojedynczych jednostkach, żądaną wartość wybiera się suwakiem dotykowym. 
Bezpośrednio po ustawieniu timera rozpoczyna się jego odliczanie począwszy od ostatniej zaprogramowanej wartości. Po 
upływie zaprogramowanego czasu emitowany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu timera pojawia się migający symbol 
„00”.
Sygnał dźwiękowy wyłączany jest:
- automatycznie po upływie 2 minut i/lub
- poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku.
Następnie wyświetlacz timera przestaje migać i gaśnie. Ewentualne ostrzeżenia przed gorącą strefą grzejną „H” wyświetlane są
stale.
Używając klucza ON/OFF „1”, panel sterujący może zostać przestawiony z funkcji „tylko timer” na obsługę strefy grzejnej w 
dowolnym czasie – z niezależnym timerem aktywnym lub nieaktywnym.
Ustawianie timera dla określonej strefy grzejnej
Poprzez uruchomienie strefy grzejnej (poziom grzania strefy > 0), a następnie ustawienie wyświetlacza timera (w ciągu 10 sek) 
wartość timera może zostać przypisana do strefy grzejnej jako funkcja wyłączająca strefę grzejną. Dioda LED wokół timera „9” 
wskazuje dla której strefy grzejnej został aktywowany timer.
Z chwilą wyboru timera odpowiednia dioda LED zaczyna migać. Jeżeli następnie zostanie wybrana strefa grzejna, kontrolka 
gaśnie, a dioda LED przestaje migać. 
Przy zmianie strefy grzejnej na inną, wskaźnik timera pokazuje bieżącą wartość timera dla danej strefy grzejnej.  Ustawienia 
timera dla drugiej strefy grzejnej pozostają aktywne. 
Dalsze ustawienia są takie jak w przypadku samodzielnego timera.
Jeżeli w przypadku, gdy więcej niż jeden timer jest aktywny, wyświetlacz pokazuje najniższą z wartości (po 10 sek. czasu na 
skasowanie wyboru).
Po upływie zaprogramowanego czasu emitowany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu timera pojawia się migający symbol
„00”. Jednocześnie miga odpowiednia dioda LED. Zaprogramowana strefa grzejna zostaje wyłączona, pojawia się stały symbol 
„0”. Po 10 sek (czasu na skasowanie wyboru) na wyświetlaczu danej strefy grzejnej pojawia się stały symbol „H” oznaczający 
gorącą strefę grzejną. W innym przypadku wyświetlany jest symbol „0”.
Sygnał dźwiękowy wyłączany jest:
- automatycznie po upływie 2 minut i/lub
- poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku.
Następnie wygaszacz timera wyłącza się i żadna strefa grzejna nie jest wybrana. Sposób działania timera strefy grzejnej 
podobny jest do sposobu działania niezależnego timera. W przypadku timera strefy grzejnej zaprogramowanego dla danej 
strefy grzejnej ograniczenie czasu pracy zależy od wartości ustawionej na timerze, nie od standardowej wartości tabelarycznej.
Funkcja pauzy 
Uruchomienie funkcji pauzy:
W przypadku działania jednej lub większej liczby stref grzejnych możliwe jest zatrzymanie ich pracy poprzez jednoczesne 
wciśnięcie dwóch wyświetlaczy (8) odpowiadających dwóm tylnim strefom grzejnym.
Podczas pauzy:
Wszystkie strefy grzejne są wyłączone. Jeżeli w tym czasie aktywne są jakiekolwiek timery, odliczanie zatrzymuje się w 
momencie włączenia pauzy, a na wyświetlaczu timera (10) wskazywany jest pozostały czas. Na wyświetlaczach (8) dwóch 
tylnych stref grzejnych wyświetlany jest symbol „II”. Tryb pauzy może być włączony do 10 minut. Po tym czasie, jeżeli nie 
zostanie wyłączony, panel sterujący wyłączy się automatycznie. Panel sterujący może zostać wyłączony w dowolnym czasie za 
pomocą przycisku ON/OFF (1), co spowoduje również wyłączenie funkcji pauzy. 
Wyłączenie funkcji pauzy:
Aby wyłączyć funkcję pauzy należy jednocześnie nacisnąć dwa wyświetlacze (8) odpowiadające dwóm tylnim strefom grzejnym,
co spowoduje miganie dwóch symboli „II”. Następnie w ciągu 10 sek. należy nacisnąć dowolny inny przycisk. Spowoduje to 
przywrócenie trybu pracy sprzed uruchomienia funkcji pauzy (strefy grzejne powrócą do poprzedniego poziomu pracy, 
kontynuowanie będzie odliczanie na uruchomionych timerach). Jeżeli żaden przycisk nie zostanie włączony w ciągu 10 sek. 
panel sterujący wyłączy się automatycznie.
Przywrócenie ustawień 
W razie przypadkowego wyłączenia panelu sterującego za pomocą przycisku ON/OFF (1), istnieje możliwość przywrócenia 
poprzednich ustawień za pomocą odpowiedniej funkcji. Po wyłączeniu panelu sterującego użytkownik ma 6 sek. na jej ponowne
włączenie, a następnie kolejne 6 sek. na jednoczesne wciśnięcie dwóch wyświetlaczy (8) odpowiadających dwóm tylnym 
strefom grzejnym. Funkcja ta może być uruchomiona wyłącznie jeżeli co najmniej jedna strefa grzejna była włączona i 
umożliwia ona przywrócenie poprzednio zaprogramowanej mocy grzewczej i parametrów timera dla każdej strefy grzejnej.
Ostrzeżenia
- Podczas pracy płyty grzejnej w jej pobliżu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogą ulec namagnesowaniu 
(karty kredytowe, dyskietki, kalkulatory itp.)
- bezpośrednio na płycie nie należy kłaść folii aluminiowej ani żywności owiniętej w folię aluminiową  
- na płycie nie należy kłaść żadnych metalowych przedmiotów takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki ponieważ grozi to ich 
nagrzaniem,
- w przypadku smażenia na nieprzywierającej patelni bez przyprawienia nie należy przekraczać czasu 1- 2 minut nagrzewania 
wstępnego,
- podczas smażenia potraw, które łatwo przywierają, grzanie należy rozpocząć od niskiego poziomu mocy, a następnie 
stopniowo ją zwiększać stale mieszając
- po zakończeniu gotowania, wyłączyć płytę za pomocą panelu sterującego (zmniejszyć moc do „0”); nie należy polegać jedynie
na czujniku obecności naczynia,



- w razie uszkodzenia powierzchni płyty należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej w celu uniknięcia 
porażenia,
- do czyszczenia płyty nie należy używać urządzeń parowych,
- urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, zmysłowymi lub 
umysłowymi lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie 
z instrukcjami kompetentnej osoby, która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo,
- należy sprawować należytą opiekę nad dziećmi – urządzenie nie jest zabawką.
Naczynia (Rys. 3)
- do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się naczynia ulegające namagnesowaniu,
- najodpowiedniejsze są naczynia przeznaczone specjalnie do gotowania na płytach indukcyjnych,
- naczynia powinny mieć grube i płaskie dno,
- naczynia posiadające taką samą średnicę jak strefa grzejna zapewniają optymalne wykorzystanie mocy grzejnej,
- naczynia o mniejszej średnicy zmniejszają zużycie mocy, ale nie powodują strat mocy. Nie zalecamy jednak stosowania 
naczyń o średnicy mniejszej niż 10 cm,
- stalowe naczynia o wielowarstwowym lub żelaznym stalowym dnie nadają się do gotowania na płycie indukcyjnej jeżeli zostały
do tego celu przeznaczone,
- można korzystać z naczyń żeliwnych, najlepiej z emaliowanym dnem w celu uniknięcia porysowania powierzchni 
pyroceramicznej,
- nie zalecamy korzystania z naczyń szklanych, ceramicznych, glinianych, aluminiowych, miedzianych ani ze stali nierdzewnej 
nie ulegającej namagnesowaniu (austenicznej).
Konserwacja (Rys. 4)
Należy niezwłocznie usuwać specjalnym skrobakiem kawałki folii aluminiowej, rozlane potrawy, ślady tłuszczu, ślady po cukrze i
innych potrawach o dużej zawartości  cukru z powierzchni płyty w celu uniknięcia uszkodzenia płyty.
Następnie wytrzeć płytę ściereczką i odpowiednim środkiem czyszczącym, zmyć wodą i wytrzeć do sucha czystą ściereczką. W 
żadnym przypadku nie należy stosować gąbek ani szorstkich ścierek, należy również unikać agresywnych środków 
chemicznych, takich jak spraye do piekarników czy odplamiacze.
Instrukcje instalacyjne
Podłączenie
Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanego technika jako pomoc przy podłączeniu, ustawieniu i konserwacji, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami. Poniższe czynności należy wykonywać po odłączeniu 
urządzenia z sieci.
Wybór miejsca (Rys. 5)
Urządzenie przeznaczone jest do montażu na blacie roboczym, jak pokazano na załączonym rysunku. Wokół krawędzi płyty 
należy nałożyć załączoną masę uszczelniającą. Nie zaleca się instalować płyty nad piekarnikiem. W razie braku innej 
możliwości, należy upewnić się, że:
- piekarnik wyposażony jest w odpowiedni system chłodzenia,
- z piekarnika nie wydobywa się w stronę płyty strumień ciepłego powietrza,
- zapewnione są odpowiednie miejsca dopływu powietrza, zgodnie z rysunkiem.
(Rys. 5).

1. Widok z przodu
2. Strona przednia
3. Piekarnik lub szafka 
4. Wlot powietrza

Podłączenie do sieci elektrycznej (Rys. 6)
Przed podłączeniem należy upewnić się, że:
- parametry sieci odpowiadają wskazanym na tabliczce znamionowej na podstawie płyty
- instalacja wyposażona jest w skuteczne uziemienie zgodnie zobowiązującymi przepisami. Uziemienie wymagane jest zgodnie 
z prawem obowiązkowe.
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przewód i wtyczkę, należy użyć materiałów odpowiednich dla napięcia wskazanego na
tabliczce znamionowej i temperatury pracy urządzenia.
Przewód nigdy nie powinien nagrzewać się do temperatury przekraczającej 50oC ponad temperaturę otoczenia. 
Urządzenie powinno być podłączone na stałe do sieci elektrycznej, dlatego należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy  
umożliwiający całkowite odłączenia urządzenia w warunkach przeciążenia sieci kategorii III, zgodnie z odnośnymi przepisami.
 Wtyczka lub wyłącznik wielobiegunowy muszą być łatwo dostępne po zamontowaniu urządzenia. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zegarem (timerem) zewnętrznym lub pilotem zdalnego sterowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń lub norm mających na celu 
zapobieganie wypadkom. 
W celu uniknięcia ryzyka, w przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego, do jego wymiany uprawniony jest producent, 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowany elektryk.
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