
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
 
 

Przenośna płyta indukcyjna 
 
 

IHPF 351 BK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Exhaust Vent - Odpowietrznik 
Glass Plate – Szkło 
Power Cord-  Kabel zasilający 
Control Panel – Panel sterowania 
 

 

 
 

 
1. On/Off Icon – Ikonka włączania/wyłączania 
2. Select icon- Wybór ikonki 
3. Up/Down Adjustments Icons – Góra/dół, ikonki regulacji 
4. Timer – regulator czasowy 
5. Lock icon – blokada  
6. Wyświetlacz LED 

 

 
 



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:  
 
Wyłącz kuchenkę indukcyjną w przypadku jakichkolwiek pęknięć na płycie 
 
1. Nie umieszczaj urządzenia w żadnym miejscu w pobliżu gazu lub gorącego otoczenia w celu uniknięcia 
uszkodzeń lub awarii. 
2. Aby zmniejszyć ryzyko i uszkodzenia, wtyczkę włączać do oddzielnego gniazdka. Znamionowy prąd 
elektryczny wynosi 16A. 
3. Umieść urządzenie na równej powierzchni, zachowując odpowiednią odległość. Odległość od innych 
przedmiotów/ ścian nie może być mniejsze niż 10 cm 
4. Nie zanurzaj urządzenia i przewodu elektrycznego w wodzie i nie 
pozwól aby woda ani żadna inna substancja  przedostała się do wnętrza płyty –grozi to 
niebezpieczeństwem i zwarciem. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka. 
5. Podczas gotowania nie zakrywaj niczym wylotu pwoetrza, w przeciwnym razie spowoduje 
niebezpieczeństwo. 
7. Jeśli po przeprowadzeniu samodzielnej kontroli, płyta nadal nie działa,  natychmiast skontaktuj się z 
naszymi punktami serwisowymi, nie rozłączaj urządzenia uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. 
8. Upewnij się, że używasz przewodu zasilającego zalecanego przez urządzenie producenta jeśli wcześniej 
został on uszkodzony. 
10. Nie kładź na płytce żadnego metalu, także niemetalowej podkładki również nie bliżej niż 10 cm. 
11. Nie stawiaj na płycie pustego garnka, spowoduje to awarię lub sprowadzi 
niebezpieczeństwo. 
12. Zawsze czyść urządzenie, aby zapobiec przedostaniu się brudu do wentylatora wewnątrz płyty. 
13. Nie dotykaj płyty podczas pracy urządzenia, aby uniknąć oparzenia. 
14. Nie pozwól dzieciom używać płyty samodzielnie, aby uniknąć poparzeń. 
15. Osoby z rozrusznikiem serca mogą obsługiwać płytę tylko po uzyskaniu zgody od lekarza. 
16. Nie używaj urządzenia na kuchence gazowej, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. 
17. Nie należy umieszczać papieru, tkaniny ani innych przedmiotów pod 
płytą, płyta nagrzewa się i może to spowodować pożar.   
18. Nie umieszczaj urządzenia na tkaninie, dywanie, aby uniknąć zablokowania odpowietrznika. 
19. Nie uderzaj o/w płytę, spowoduje to uszkodzenie/pęknięcie, jeśli taka sytuacja się przydarzy należy 
natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć z gniazdka, i następnie skontaktować się z punktami 
serwisowymi naszej firmy. 
20. Nie dotykaj panelu sterowania ostrymi narzędziami. 
21. Nie umieszczaj żadnych elementów metalowych na urządzeniu podczas pracy pracy urządzenia. 
 
Instrukcja obsługi produktu 
Po włożeniu wtyczki do gniazdka wyemitowany zostanie „sygnał dźwiękowy” i cały wskaźnik czasu, 
wskazując, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, jako tryb czuwania. Umieść odpowiednie 
naczynie na środku pola grzejnego. 
Na wyświetlaczu pojawia się [ON], po jednokrotnym naciśnięciu przycisku [On / O] urządzenie się włącza 
do trybu wyboru. Naciśnij odpowiednie klawisze funkcyjne, aby rozpocząć pracę. 
Zatrzymaj operację i przejdź do trybu czuwania, naciskając klawisz [On / O] po gotowaniu. 
 
Tryb gotowania 
1.Podsmażanie: Naciskaj przycisk [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Stir-fry], wyświetlacz pokaże [1600], 
co oznacza, że domyślna moc to 1600W. Użytkownik może nacisnąć [+] lub [-] aby ustawić 8 poziomów 
mocy od 300W do 2000W. Aby anulować ten tryb, użytkownik może naciśnij inne klawisze funkcyjne lub 
klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
2. Podgrzewanie : Naciskaj przycisk [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Hot Pot], wyświetli się [1600], co 
oznacza, że domyślna moc to 1600W. Użytkownik może nacisnąć 
[+] lub [-], aby ustawić 8 poziomów mocy od 300W do 2000W. Aby anulować ten tryb, użytkownik 
można nacisnąć inne klawisze funkcyjne lub klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
3. Zupa/Soup: Naciskaj przycisk [Wybierz/select], aż zaświeci się wskaźnik [Zupa/soup], a na 
wyświetlaczu pojawi się pokaże [AU] oznaczające, że urządzenie działa na domyślnym poziomie mocy, 
gdzie nie można go wyregulować. Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inną funkcję 
lub klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
4. Woda: Naciskaj przycisk [Wybierz/select], aż zaświeci się wskaźnik [Woda/water], wyświetlacz 
zaświeci się 



pokaż [AU] oznaczające, że urządzenie działa na domyślnym poziomie mocy, 
gdzie nie można go wyregulować. Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inną funkcję lub 
klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
5. Fry/Smażenie: Wciśnij przycisk [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Fry], wyświetlacz pokaże [220 °] 
oznacza, że domyślna temperatura wynosi 220 °. Użytkownik może nacisnąć [+] lub [-], aby ustawić 8 
poziomów temperatury od 60   do 240  . Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inne klawisze 
funkcyjne lub klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
6. Para: Wciskaj klawisz [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Steam], wyświetli się pokazują [00:45], 
oznacza to, że urządzenie działa na domyślnym poziomie mocy, gdzie nie można go wyregulować. 
Domyślny czas pracy to 45 minut. „Sygnał dźwiękowy” zostanie wyemitowany, a urządzenie zatrzyma 
pracę i powróci do trybu czuwania. 
Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inne klawisze funkcyjne lub klawisz [On / O], aby 
zatrzymać operacje. 
7. Mleko/Milk: Wciśnij przycisk [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Milk], wyświetlacz pokaże[AU] 
reprezentujące urządzenie działa na domyślnym poziomie mocy, jeśli jest to możliwe nie podlegać 
regulacji. Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inne klawisze funkcyjne lub klawisz [On / O], 
aby zatrzymać operację. 
8. Congee: Naciskaj przycisk [Select], aż zaświeci się wskaźnik [Congee], a następnie wyświetl 
pokaże [AU], co oznacza, że urządzenie działa na domyślnym poziomie mocy, 
gdzie nie można go wyregulować. Aby anulować ten tryb, użytkownik może nacisnąć inną funkcję 
lub klawisz [On / O], aby zatrzymać operację. 
 
Funkcja timera (tylko dla trybu Hot pot, Fry and Stir fry): 
Użytkownik może ustawić czas gotowania po wybraniu trybu zasilania. Naciśnij przycisk [Timer] aby 
uzyskać dostęp do funkcji timera, wskaźnik zaświeci się. Wyświetlacz pokaże [00:00], użytkownik może 
nacisnąć [+] lub [-], aby ustawić żądany czas, [-] dla godziny i [+] na minutę. Czas można ustawić w 
zakresie od 0 minut do 2 godzin i 59 minut. 
Po ustawieniu użytkownik może raz nacisnąć klawisz [Timer], aby potwierdzić lub poczekać do 
wyświetlenia przestań migać. Po sygnale „Beep” urządzenie zatrzyma pracę i automatycznie przełącza się 
w tryb czuwania po zakończeniu odliczania. Aby anulować tę funkcję, użytkownik może przytrzymać 
przycisk [Timer] przez 3 sekundy. 
 
Funkcja blokady: 
Aby aktywować blokadę, użytkownik może nacisnąć klawisz [Blokada/Lock]. Spowoduje to zablokowanie 
urządzenia i wszystkie klawisze funkcyjne nie będą działać z wyjątkiem klawisza [ON / OFF]. Przytrzymaj 
przez 3 
sekundy, aby odblokować. 
 
Wybór naczyń 
Wymagany materiał: Stal, żeliwo, emaliowane żelazo, stal nierdzewna, średnica dna od 12cm do 26cm. 
 

 
 
Czajnik       Patelnia    Patelnia    Garnek     Płaska  
Ze stali      żeliwna    stalowa   ze stali    patelnia 
Nierdzewnej       nierdzewnej     żeliwna 
 
Proszę postępować zgodnie z poniższymi wymaganiami aby użyć naczynia przeznaczonego do płyty 
indukcyjnej. Naczynie nie jest w wyposażeniu. 
Patelnia / garnek musi być przystosowana do kuchenki indukcyjnej. Patelnię / garnek należy 
wypróbować, jeśli zostały kupione samodzielnie, aby sprawdzić, czy są nietypowe zjawiska. 
Garnek/patelnia muszą być wyposażony w pokrywę z odpowietrznikiem. 
 
 
Konserwacja i codzienna pielęgnacja 
1. Wyjmij wtyczkę zasilania przed czyszczeniem urządzenia. Nie czyść go aż do wystygnięcia powierzchni.  



2. Płyta szklana, panel i powłoka: 
1) Miękka ściereczka do lekkich plam. 
2) W przypadku tłustych zabrudzeń zmyj czystą wilgotną szmatką z neutralnym detergentem. 
3. Podczas pracy wentylatora kurz i brud osadzają się  na wylocie powietrza, proszę regularnie czyścić 
pędzelkiem lub patyczkiem bawełnianym. 
4. Pamiętaj, aby nie myć urządzenia bezpośrednio wodą, aby uniknąć uszkodzeń. 
5. Aby chronić kuchenkę indukcyjną, przed użyciem upewnij się, że masz dobry dostęp do wtyczki i 
gniazdo. 
6. Nie wyciągaj przewodu zasilającego bezpośrednio podczas pracy. Nnaciśnij najpierw przycisk „ON / 
OFF”, a następnie wyciągnij przewód zasilający. 
7. Płytę należy odłączyć z kontaktu dopiero po zatrzymaniu się wentylatora. 
8. Wyciągnij przewód zasilający i odłóż go, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas. 
 
 
Rozwiązywanie problemów. 
Jeśli podczas używania wystąpił jakikolwiek błąd, przed skontaktowaniem się z serwisem  należy 
sprawdzić poniższą tabelę,  Poniżej znajdują się typowe błędy i kontrole do wykonania. 
 
Objawy Punkty kontrolne Porady 
Po podłączeniu  i wciśnięciu 
klawisza „zasilania”, 
urządzenie nie odpowiada 

Czy jest prąd w gniazdku ? 
 
 

Poczekaj na włączenie prądu. 

 Czy bezpiecznik nie jest 
uszkodzony/wyłączony ? 
 
Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona 
? 

Dokładnie sprawdź przyczyny źródłowe. 
Gdy problemu nie można rozwiązać, 
skontaktuj się ze swoim Centrum 
Serwisowym w celu sprawdzenia 
i naprawy. 

Ogrzewanie zostało 
Przerwane podczas normalnego  
użycia i usłyszysz głośny Sygnał 
dźwiękowy 

Brak naczynia na urządzeniu lub 
naczynie jest niekompatybilne 

Wymień na naczynie  kompatybilne z 
płytą indukcyjną. 
 

 Czy naczynie jest prawidłowo 
umieszczone na płycie? 

Postaw naczynie na środku strefy 
grzewczej. 

 Czy naczynie było podgrzewane i 
zdejmowane z płyty ? 

Umieść naczynie w 
strefie grzewczej. 

Brak operacji, kiedy 
ogrzewanie jest w trakcie. 
 

Czy naczynie jest puste lub temperatura 
za wysoka? 
 

Sprawdź, czy  
urządzenie jest właściwie używane. 
 

 Czy wlot / wylot powietrza  jest 
zatkany lub nagromadzony jest brud? 
 

Usuń rzeczy zatykające wylot  powietrza. 
Używaj 
urządzenie ponownie po ostygnięciu. 

 Czy kuchenka działa ponad 2 godziny? 
 

Zresetuj tryby gotowania lub użyj funkcji 
timera. 

Występują kody błędów 
 

E0 Błąd obwodu wewnętrznego 
E1 Bez naczyń lub używane 
niekompatybilne 
Naczynia. 
E2 Wewnętrzne przegrzanie 
E3 Przepięcie 
E4 Zbyt niskie napięcie 
E5 Czujnik na płycie górnej otwarty / 
zwarty 
obwód 
E6 Otwarty obwód / zwarcie czujnika 
IGBT 
obwód 
E7 Przegrzanie górnej płyty 

Podczas wyświetlania sygnału błędu E1, 
E2 
i E7, sprawdź, czy 
naczynia nadają się,  włącz urządzenie 
ponownie po ostygnięciu. 
Pokazując E0, 
E3-E6, skontaktuj się z centrum 
serwisowym. 
 

 

Jeśli powyższe środki zaradcze / kontrolne nie mogą rozwiązać problemu, natychmiast odłącz urządzenie, 
skontaktuj się 
centrum serwisowym w celu przeglądu i naprawy, zanotuj kod błędu i zgłoś go do centrum serwisowego. 
Aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa i uszkodzenia urządzenia, nie należy go samodzielnie 
demontować ani naprawiać. 
 

 
 



Specyfikacja produktu 
 
Model IHPF 351 BK 
Napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz 
Moc 2000W 
 
 
 
 

 
 

Kontakt: 

Agdom Serwis – Centrala 
Powstańców Śląskich 106c/101 

01-466 Warszawa 

Telefon: (022) 253-08-49 
Infolinia:0 801 000 891 

Telefon: (022) 436-36-45 
Telefon: (022) 436-36-55 

e-mail: ursynow@agdom.pl 

 


