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Grazie per aver acquistato un piano cottura della nostra societa Freggia. Si prega di 
leggere attentamente il presente libretto istruzioni, in quanto fornisce importanti 
indicazioniriguardanti la sicurezza di installazione, d`uso e di manutenzione del piano 
di cottura.
Conservarlo per ogni ulteriore consultazione.
EN
Thank you for purchasing Freggia built-in hob. Please carefully read the user manual, as 
it contains the instructions for the safe installation, operation and maintenance of the 
built-in hob.
Save it for future use.
RU
Благодарим Вас за приобретение варочной поверхности компании Freggia. Пожа-
луйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем 
содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию 
варочной поверхности.
Сохраните его для использования в будущем.
UA
Дякуємо Вам за те, що Ви придбали варильну поверхню компанії Freggia. Будь ласка, 
уважно прочитайте керівництво з експлуатації, бо в ньому містяться інструкції з без-
печної установки, експлуатації та обслуговування варильної поверхні.
Зберігайте його для подальшого використання.
PL
Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu płyty do zabudowy marki Freggia. Prosimy 
o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona wskazowki dotyczące 
bezpiecznej instalacji, eksploatacji i obsługi płyty. 
Zalecamy zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości, jak rownież zapisanie nazwy 
modelu i numeru seryjnego Państwa urządzenia.
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Внимательно прочтите это руководство, так как в нем даны важные указания по безопасности 
установки, эксплуатации и техобслуживания. Храните это руководство для обращения к нему в 
дальнейшем. Все операции по монтажу/замене (электропроводка) должны выполняться квали-
фицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.

ПринциП индукции

Индукционная технология нагрева посуды основана на физическом явлении электромагнитной индукции. 
Принципом действия этой системы является прямая передача энергии генератором на посуду (в отличие от 
традиционных и иных нагревательных элементов – см. pис.1).

ПреимущестВа

В сравнении с электрическими варочными поверхностями ваша варочная поверхность:

•	 безопаснее: стеклянная поверхность нагревается меньше;

•	 быстрее: меньшее время нагрева;

•	 точнее: варочная поверхность мгновенно реагирует на ваши команды;

•	 экономичнее: 90% поглощаемой энергии преобразуется в тепло.

Более того, сразу после снятия посуды с поверхности нагрев прекращается, позволяя избежать ненужного 
рассеивания тепла. Система также автоматически распознает диаметр посуды, применяя для каждого размера 
соответствующий уровень мощности. Это позволяет использовать посуду разных размеров при условии, что ее 
диаметр не превышает нанесенный на варочную поверхность рисунок более чем на 10% или не меньше такого 
рисунка на 40% (рис. 4).

Внимание!
При использовании посуды, диаметр которой на 40% меньше, чем нанесенный на варочную по-
верхность рисунок, зона нагрева может не включиться.

Посуда для ПриготоВления 

В индукционном приготовлении для генерации тепла используется электромагнетизм. Следовательно, дно 
посуды должно быть изготовлено из материалов, содержащих железо. Вы можете проверить материал вашей 
посуды при помощи обычного магнита - посуду можно использовать, если магнит магнитится к дну посуды.

Внимание!
Во избежание непоправимого повреждения варочной поверхности не используйте:

•	 посуду с неровным дном;

•	 металлическую посуду с эмалированным дном;

•	 посуду с шершавым дном – во избежание царапин на варочной поверхности.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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Данный электроприбор не может использоваться детьми или недееспособными лицами. Не разрешайте детям 
играть с ним. Обладатели имплантированных электрокардиостимуляторов перед использованием индукцион-
ной варочной панели должны убедиться, что она не создает помех кардиостимулятору.

Перед Подключением Прибора к электрической сети

Проверьте, чтобы напряжение и мощность, указанные на паспортной табличке (расположенной в нижней ча-
сти электроприбора), соответствовали параметрам электрической сети и чтобы электрическая розетка соот-
ветствовала электрической вилке прибора. В случае сомнений вызовите квалифицированного электрика.

Важно!
•	  не кладите на варочную поверхность такие металлические предметы, как ножи, вилки, ложки 

или крышки, так как они могут нагреться.

•	 После использования выключите варочную поверхность при помощи специальной команды, 
не полагаясь на сенсор обнаружения посуды.

•	  Предотвращайте выплескивание жидкости, вовремя убавляя мощность нагрева при кипяче-
нии или разогреве.

•	  не оставляйте индукционные зоны нагрева включенными с пустыми кастрюлями, сковорода-
ми или без посуды.

•	  По завершении приготовления выключите соответствующую конфорку при помощи коман-
ды, описанной ниже.

•	  никогда не используйте для приготовления листы алюминиевой фольги и не помещайте на 
варочную панель продукты, завернутые в фольгу. алюминий может расплавиться и непопра-
вимо повредить ваш электроприбор.

•	  никогда не разогревайте закрытые жестяные консервные банки с продуктами: банка может 
взорваться! это правило относится ко всем остальным типам варочных поверхностей.

•	  Повышенная мощность, например, функция Booster, не может использоваться для нагрева 
некоторых жидких веществ (масло для фритюра и т. п.). чрезмерный нагрев может быть опа-
сен. В таких случаях рекомендуется использовать меньшую мощность.

•	 емкости следует устанавливать непосредственно на варочную поверхность и обязательно по 
центру. ни в коем случае не помещайте посторонние предметы между кастрюлей и варочной 
поверхностью.

•	 При повышенной температуре электроприбор автоматически уменьшает мощность в зонах 
нагрева.

•	  обратите внимание на легкодоступные части электроприбора, которые могут сильно на-
греться при использовании.

•	  избегайте вытекания жидкостей, таких как масло или другие жиры, поскольку это может при-
вести к возникновению пожара.

•	  не пытайтесь погасить пламя водой, выключите электроприбор и накройте пламя одеялом 
или противопожарным покрывалом (кошмой).

•	  не оставляйте предметы на поверхности варочной панели, так как это может привести к воз-
никновению пожара.

•	  При повреждении кабеля его замена должна выполняться квалифицированным персоналом 
или сервисной службой.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Внимание!
•	  При чистке не используйте пар.

•	  если панель треснула, отключите электроприбор во избежание поражения электротоком.

•	  электроприбор не рассчитан на использование детьми или недееспособными лицами без 
присмотра.

•	  не разрешайте детям играть с электроприбором.

•	  электроприбор не должен включаться посредством внешнего таймера или отдельного пульта 
дистанционного управления.

Данный электроприбор соответствует Европейской Директиве 2002/96/ЕС, «Утилизация электрических и элек-
тронных изделий (WEEE)». Проследите, чтобы по окончании срока службы данный электроприбор был сдан в 
утиль. Этим вы поможете сохранить окружающую среду.

Символ на электроприборе или в прилагаемой к нему документации означает, что он не должен 
рассматриваться как бытовые отходы, а должен быть сдан в специальный центр утилизации, зани-
мающийся переработкой электрических и электронных приборов согласно местным нормативам 
по утилизации отходов. За дополнительными сведениями по использованию и утилизации данно-
го электроприбора обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в 
магазин, в котором он был приобретен.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Данное руководство предназначено для квалифицированного монтажника, здесь даются указания по монтажу, 
настройке и обслуживанию в соответствии с действующим законодательством и нормами.

размещение 

Электроприбор предназначен для встраивания в рабочую поверхность, как показано на рисунке (рис. 3). На-
несите герметик по всему периметру (размеры для резки смотрите на рис. 3В). Закрепите электроприбор на 
рабочей поверхности 4 кронштейнами, входящими в комплект поставки; учитывайте толщину рабочей поверх-
ности (pис. 3А). Если стеклокерамическая варочная поверхность устанавливается над духовым шкафом, то не-
обходимо смонтировать разделительную панель G (рис. 6А), соблюдая указанные размеры (рис. 6B). В этом нет 
необходимости, если электроприбор устанавливается в отдельной секции, без духового шкафа.

Важно! 
если под индукционной варочной поверхностью располагается духовой шкаф, рекомендуется, 
чтобы он был оснащен охладительным вентилятором. не пользуйтесь индукционной варочной 
поверхностью, когда включена функция Пиролитической очистки духового шкафа.

Внимание! 
для циркуляции надлежащего объема охлаждающего воздуха необходимо предусмотреть ми-
нимальное расстояние 40 мм между индукционной варочной поверхностью и любым бытовым 
электроприбором, встроенным под этой поверхностью (рис. 8B). В любом случае необходимо 
обеспечить надлежащую вентиляцию. для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха в ку-
хонной мебели должны быть предусмотрены отверстия (рис. 6A, 8A), соответствующие размерам, 
указанным на рис. 6B, 8B.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Подключение к электросети 

Перед подключением к электросети проверьте следующее:

•	 электрический провод заземления должен быть на 2 см длиннее других проводов;

•	 характеристики оборудования должны соответствовать значениям на паспортной табличке, распо-
ложенной в нижней части рабочей панели;

•	 оборудование должно быть оснащено эффективным заземлением, соответствующим нормам и по-
ложениям действующего законодательства.

Заземление электроприбора обязательно согласно законодательству. В случае если электроприбор не осна-
щен кабелем, используйте тип H05V2V2-F для мощности до 6400 Ватт. Сечение кабеля должно составлять ми-
нимум 2,5 мм2, а для более высокой мощности – 4 мм2.

Температура провода электропитания ни в одной точке не должна превышать на 50°C температуру в помеще-
нии. Оборудование предназначено для постоянного подключения к электросети, поэтому необходимо устано-
вить многоконтактный разъединитель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, соответствующий 
нагрузке, указанной на паспортной табличке, и действующим нормативам (желто-зеленый провод заземления 
не должен прерываться коммутатором). По завершении монтажа электроприбора многоконтактный разъеди-
нитель должен быть легкодоступным.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
исПользоВание (рис. 2) 

A = Кнопка Вкл./ВЫкл.

B = Дисплей зоны приготовления

C = Кнопка выбора зоны приготовления

D = Кнопка «–» / Кнопка «–» таймер

E = Кнопка «+» / Кнопка «+» таймер

F = Дисплей таймера

I = Индикатор десятичной точки

•	 Для включения варочной поверхности следует нажать на кнопку «Вкл./ВЫкл.», на всех дисплеях в 
течение 20 секунд появятся нули с мигающими десятичными знаками. Если в течение этого времени 
не будет произведено никаких действий, варочная поверхность выключится.

•	 можно включить зону нагрева, выбрав одну из кнопок «C».

•	 Дисплей отобразит соответствующие показатели. Показатель, относящийся к необходимой зоне, бу-
дет интенсивным, а остальные показатели будут отражаться с меньшей интенсивностью.

•	 Для регулирования желаемого уровня мощности выбрать кнопку «+» или «–».

•	 При нажатии на кнопку «–» уровень мощности включится сразу на 9.

•	 Если в течение последующих 10 секунд не будут выполнены никакие действия, дисплей отобразит 
исходную информацию. Варочная поверхность продолжит свою нормальную работу.

•	 Если уровень мощности установлен на 0, варочная поверхность выключается.

•	 Для выключения одной варочной зоны нажмите на соответствующую кнопку «C» и выберите уро-
вень мощности на 0.

•	 Дисплей отобразит соответствующие показатели. Показатель, относящийся к необходимой зоне, бу-
дет интенсивным, а остальные показатели будут отражаться с меньшей интенсивностью.

•	 Все операции сопровождаются звуковым сигналом «БИП».

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

•	 Если при выключении (OFF) зоны нагрева «C» температура стеклянной поверхности превышает 50°С, 
на дисплее этой зоны появится сигнал в виде светящейся «H».

Внимание!
с целью защиты от повреждения электронной схемы варочная поверхность оснащена системой 
предотвращения перегрева. В случаях длительного приготовления на высоких уровнях мощно-
сти возможно временное отключение одной и более работающих зон приготовления на время, 
необходимое для понижения температуры до стандартных параметров. на дисплее временно вы-
ключенной зоны будут чередоваться уровень мощности и E/2. После возобновления работы этой 
зоны световая сигнализация прекращается.

•	 Функция «блокироВка от случайнЫХ нажатий»

Можно заблокировать все функции варочной панели, чтобы дети или лица, которые нуждаются в контроле, не 
могли ею пользоваться. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

1. Включите варочную поверхность (если она выключена), нажав на кнопку «Вкл./ВЫкл.». Зоны приго-
товления должны быть выключены.

2. Одновременно нажмите на кнопку «–» и на кнопку зоны нагрева R2 (рис. 2).

3. Повторно нажмите только на кнопку зоны нагрева R2 (рис. 2).

На дисплее появится буква «L», указывающая на то, что функция была включена.

Если одна или несколько зон еще горячие, то соответствующие дисплеи будут поочередно показывать буквы 
«H» и «L».

•	 Для отключения функции ключа выключите варочную поверхность (если она включена), нажав на 
кнопку «Вкл./ВЫкл.».

•	 После выключения снова включите панель.

•	 Одновременно нажмите на кнопку «–» и на кнопку зоны приготовления R2 (рис. 2).

•	 Повторно нажмите только на кнопку «–».

•	 В течение нескольких секунд все дисплеи будут показывать нули. 

•	 Если варочная поверхность выключается с включенной функцией «Блокировка от случайных нажа-
тий», то при последующем включении панели она будет находиться в том же состоянии, т. е. с вклю-
ченной функцией «Блокировка от случайных нажатий».

•	 Если варочная панель включена и функция «Блокировка от случайных нажатий» тоже включена, 
кнопка «Вкл./ВЫкл.» все равно будет работать.

•	 магнитнЫй сенсор

Варочная поверхность оснащена сенсором наличия посуды, при отсутствии или несоответствии материалов 
которых появляется символ U. При этом, если стеклянная поверхность остается горячей, появляется значок 
«н», чередующийся с U.

•	 система защитЫ от случайного Включения (O.S.D.)

Варочная поверхность оснащена системой безопасности, которая выключает все конфорки, переводя в поло-
жение OFF, и включает предохранительный замок в случае попадания жидкостей или других предметов на зону 
управления. На дисплее будут изображены символы Er O3. Варочная поверхность автоматически выключается.

•	 таймер с аВтоматическим отключением зон нагреВа

Примечание.
Таймер можно включить одновременно на всех зонах нагрева варочной поверхности.

Эта функция позволяет задать время (от 00 до 99 минут) автоматического отключения выбранной зоны нагрева 
варочной панели.
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Включение

1.  Выберите зону нагрева «C».

2.  Установите уровень мощности.

3. 	Одновременно	нажмите	на	кнопки	«+»	и	«–».	Начнет	мигать	десятичная	точка	«•».	Время	таймера	по-
явится на соответствующих дисплеях.

4.  В течение 10 секунд отрегулируйте время с помощью кнопок «+» и «–». При нажатии на кнопку «–» 
время будет установлено на 30 минут.

•	 Версия с 2 зонами нагреВа

•	 Если	на	дисплеях	изображена	десятичная	точка	«•»,	значит,	таймер	работает.

•	 Мигание десятичной точки указывает на зону приготовления с наименьшим временем таймера и, 
следовательно, на зону, которая выключится первой. Дисплей таймера покажет оставшееся время 
для зоны, которая выключится следующей.

•	 Для отображения оставшегося времени таймера варочной зоны выберите необходимую зону, одно-
временно нажмите на кнопки «+» и «–», после этого на дисплее таймера «F» будет показано оставше-
еся время.

•	 Звуковой сигнал и мигание дисплеев таймера сообщат, что время истекло. Нажмите на любую кнопку, 
чтобы выключить звуковой сигнал. Если же звуковой сигнал оставить включенным, он выключится 
примерно через 2 минуты.

Для отключения функции таймера до истечения установленного времени выберите необходимую зону приго-
товления и одновременно нажмите на кнопки «+» и «–». Если повторно нажать на кнопку «–», время возвратится 
на 0. После этого зона приготовления продолжит свою обычную работу.

•	 таймер обратного отсчета (без аВтоматического отключения зон нагреВа)

Данная функция может использоваться как с включенными/выключенными зонами приготовления, так и с 
включенным таймером.

таймер обратного отсчета дает возможность настроить установленный обратный отсчет, начиная с 1 и до 
99 минут. После истечения установленного времени панель издаст звуковой сигнал, не изменяя включенные 
функции.

как включить таймер

1. Функция включается, когда панель включена.

2. Одновременно нажмите на кнопки «+» и «–».

3. В течение 10 секунд отрегулируйте время с помощью кнопок «+» и «–». При нажатии на кнопку «–» 
время будет установлено на 30 минут.

•	 Если отключены дисплеи «F» таймера или сама варочная поверхность, то при нажатии на кнопку 
ВКЛ./ВЫКЛ. будет показано оставшееся время таймера обратного отсчета.

•	 Если были включены таймер обратного отсчета и таймер, на дисплее «F» будет показано оставше-
еся время. Если это время относится к функции Таймера, будет мигать десятичная точка, соответству-
ющая необходимой зоне приготовления.

•	 Звуковой сигнал и мигание дисплеев таймера сообщат об истечении времени. Нажмите на любую 
кнопку, чтобы выключить звуковой сигнал. Если же звуковой сигнал оставить включенным, он вы-
ключится примерно через 2 минуты.

Для отключения функции таймера обратного отсчета до истечения установленного времени одновре-
менно нажмите на кнопки «+» и «–». Если повторно нажать на кнопку «–», время будет возвращено на 0. После 
этого зона нагрева продолжит свою обычную работу.

Можно одновременно использовать таймер обратного отсчета и таймер.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

•	 бустер

Варочная поверхность оснащена системой бустер, которая позволяет ускорить время приготовления, приме-
няя в определенный промежуток времени повышенную мощность.

Для включения данной функции:

1.  Следует включить необходимую зону приготовления, установив уровень мощности на 9,

2.  При нажатии на кнопку «+» на дисплее появится буква «P».

•	 Функцию бустер можно одновременно включить на всех работающих зонах нагрева.

•	  Функция бустер будет находиться во включенном состоянии примерно 5 минут, по истечении кото-
рых приготовление продолжится на уровне 9.

•	  Для выключения данной функции держите в нажатом состоянии кнопку необходимой зоны приго-
товления и кнопку «–» до тех пор, пока не будет показан необходимый уровень.

•	  Все операции будут сопровождаться коротким звуковым сигналом.

•	  Функция бустер может не включиться, если зона приготовления (указанная буквой «Z») была ранее 
включена с уровнями высокой температуры.

•	 аВтоматическое ограничение мощности 

Варочная поверхность может использовать максимальную мощность, равную 3700 Вт.

Если данная мощность превышается, например, при включении функции бустер, программное обеспечение 
автоматически снижает мощность ранее выбранной зоны приготовления так, чтобы вернуться к допустимой 
мощности.

Дисплей зоны приготовления с ограниченной мощностью начнет мигать в течение 3 секунд. В течение этого 
времени можно изменить уровень мощности.

уХод 

Удалите возможные остатки пищи и капли жира с поверхности варочной панели, используя специальный 
скребок, поставляемый в комплекте (рис. 5). Как можно лучше очистите зону нагрева, используя специальные 
средства по уходу и бумажную салфетку, затем сполосните водой и вытрите чистой тканью. При помощи специ-
ального скребка немедленно удалите с зоны нагрева возможные остатки алюминиевой фольги или пластмассу, 
попавшие туда случайно и расплавившиеся, а также остатки сахара и пищи с высоким содержанием сахара. Это 
поможет избежать повреждения поверхности варочной панели.

Ни в коем случае не используйте абразивные губки или едкие химические чистящие средства, например, аэро-
золи для чистки духовки или пятновыводители.

ПроизВодитель не несет никакой отВетстВенности за  ущерб, ВЫзВаннЫй несоблюдением 
ВЫШеПриВеденнЫХ указаний.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
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код 
ошибки описание Возможные причины устранение ошибки

C
Можно приступать к выбору 
мощности зоны нагрева, если ото-
бражается немигающая буква «C».

Это не ошибка, поль-
зователь находится в 
меню настроек.

На зону приготовления необходимо 
поставить подходящую посуду.

C/-

Можно выбрать мощность зоны 
нагрева, если изображена мигаю-
щая буква «C». После успешного 
завершения настройки на дисплее 
будет показан знак «–». Если знак 
«–» не будет отображен, необходи-
мо обратиться к разделу «Возмож-
ные причины» с кодом E/5.

Это не ошибка, поль-
зователь находится в 
меню настроек.

Подождите появления знака «–» 
или прекратите настройку, нажав на 
кнопку соответствующую настра-
иваемой зоне нагрева, и буква «C» 
больше не будет мигать.

E
Если мигает буква «E» на каждой 
зоне приготовления, значит, все 
настройки были сброшены.

Это не ошибка, поль-
зователь находится в 
меню настроек.

Ручная настройка.

E/2 Были превышен допустимый 
температурный диапазон.

Слишком высокая 
температура блока 
электроники.

Система должна охладиться.

E/3 Неподходящая посуда

Неподходящий матери-
ал дна посуды приводит 
к перегрузке блока 
электроники, что может 
привести к ее выходу 
из строя.

Ошибка автоматически сбрасывает-
ся через 8 секунд, и зона приготов-
ления снова может использоваться. 
Если ошибки будут возникать впо-
следствии, необходимо заменить 
посуду.

E/4 Не был настроен индукционный 
модуль.

Индукционный модуль 
не был настроен.

1. Сбросить настройки варочной 
поверхности и включить ручное 
управление.
2. Включить меню настроек для 
управления индукционным моду-
лем.

E/5 Отсутствие нагрева посуды.
Отсутствие подачи 
напряжения на индук-
ционный модуль.

Связаться с сервисной службой.

E/6 Нарушение в системе питания.

1. Обнаружена неис-
правность в системе 
питания.
2. Перенапряжение.

Связаться с сервисной службой.

E/8 Неисправность вентилятора.
Поврежден вентиля-
тор или электронное 
управление.

Связаться с сервисной службой.

E/9 Повреждение датчика температу-
ры на катушке индуктивности.

Сигнал датчика вне 
допустимого диапазона. 
Дефектный датчик или 
повреждена электро-
ника.

Связаться с сервисной службой.

E/A Неисправность модуля индукции.

Неисправность модуля 
индукции, обнаружен-
ная системой самокон-
троля модуля.

Связаться с сервисной службой.

E/C Ошибка в конфигурации.
Две зоны нагрева были 
одновременно назначе-
ны на один генератор.

Сбросить текущую конфигурацию 
в меню.

E/H Датчик выдает постоянное 
значение. - Система должна охладиться.

КОДы ОшИБОК
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Рис. 1

Рис. 2

Посуда с дном из ферромагнитного 
материала Стеклокерамическая панель

Катушка с архимедовой 
спиралью

Магнитное поле

СЕТь ~220 В
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Рис. 2 В

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Рис.7

Рис.8
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уважно прочитайте це керівництво, бо в ньому дані важливі вказівки щодо безпеки встановлення, 
експлуатації та техобслуговування виробу. збережіть це керівництво для того, щоб звернутися до 
нього в подальшому. Всі операції з монтажу (електричному підключенню) мають бути виконані 
кваліфікованім персоналом відповідно до чинних нормативів.

ПринциП індукції

Індукційна технологія приготування їжі заснована на фізичному явищі електромагнитної індукції. Основною ха-
рактеристикою цієї системи є пряма передача енергії генератором на посуд (на відміну від традиційних та інших 
нагрівальних елементів – див. мал. 1).

ПереВаги

У порівнянні з електричними варильними поверхнями ваша варильна поверхня:

•	 безпечніша: скляна поверхня нагрівається менше;

•	 швидша: менший час нагрівання;

•	 точніша: варильна поверхня миттєво реагує на ваші команди;

•	 ефективніша: 90% споживаної енергії перетворюється на тепло.

Більше того, відразу після зняття посуду з поверхні передача тепла припиняється, дозволяючи уникнути непо-
трібного розсіювання тепла. Система також автоматично розпізнає діаметр посуду, застосовуючи для кожного 
розміру відповідний рівень потужності. Це дозволяє використовувати каструлі різних розмірів за умови, що 
їхній діаметр не перевищує нанесений на варильну поверхню малюнок більш ніж на 10% або не менший такого 
малюнка на 40% (мал. 4).

увага!
у разі використанні каструлі, діаметр якої на 40% менше, ніж нанесений на варильну поверхню 
малюнок, зона нагріву може не ввімкнутися.

Посуд для ПриготуВання 

В індукційному приготуванні для генерації тепла використовується електромагнетизм. Отже, дно посуду має 
бути виготовлений із матеріалів, що містять залізо. Ви можете перевірити матеріал вашого посуду за допомогою 
простого магніту (якщо магніт пристає до дна посуду, то такий посуд можна використовувати на вашій поверхні).

Важливо!
щоб уникнути непоправного пошкодження варильної поверхні, не використовуйте:

•	 посуд з нерівним дном;

•	 металевий посуд з емальованим дном;

•	 посуд із шершавим дном – щоб уникнути подряпин на варильній поверхні.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС



Цей електроприлад не може використовуватися дітьми або недієздатними особами. Не дозволяйте дітям бави-
тися з ним. Власники імплантованих електрокардіостимуляторів перед використанням індукційної варильної 
панелі повинні переконатися, що вона не створює перешкод для кардіостимулятора.

Перед Під’єднанням Приладу до електричної мережі

Перевірте, щоб напруга і потужність, зазначені на табличці (розташованій у нижній частині електроприладу), 
відповідали параметрам електричної мережі і щоб електрична розетка відповідала електричній вилці приладу. 
У разі сумнівів викличте кваліфікованого електрика.

Важливо!
•	  не кладіть на варильну поверхню такі металеві предмети, як ножі, виделки, ложки або криш-

ки, бо вони можуть нагрітися.

•	  Після використання вимкніть варильну поверхню за допомогою спеціальної команди, не по-
кладаючись на сенсор виявлення посуду.

•	  запобігайте виполіскуванню рідини, вчасно знижуючи потужність нагрівання під час кип’ятін-
ня або розігріву.

•	  не залишайте індукційні зони нагріву ввімкненими із порожніми каструлями, сковородами 
або без посуду.

•	  Після завершення приготування вимкніть відповідну зону нагріву за допомогою команди, 
описаної нижче.

•	  ніколи не використовуйте для приготування алюмінієву фольгу та не кладіть на варильну па-
нель продукти, загорнуті у фольгу. алюміній може розплавитися і непоправно пошкодити ваш 
електроприлад.

•	  ніколи не розігрівайте закриті консервні бляшанки з продуктами: банка може вибухнути! це 
правило стосується всіх інших типів варильних поверхонь.

•	  Підвищена потужність, наприклад, функція Booster, не може використовуватися для нагріву 
деяких рідких речовин (олія для фритюру тощо). надмірний нагрів може бути небезпечний. у 
таких випадках рекомендується використовувати меншу потужність.

•	  ємності слід встановлювати безпосередньо на варильну поверхню і обов’язково по центру. В 
жодному разі не кладіть сторонні предмети між каструлею і варильною поверхнею.

•	  за умови підвищеної температури електроприлад автоматично зменшує потужність в зонах 
нагріву.

•	  зверніть увагу на легкодоступні частини електроприладу, які можуть сильно нагрітися під час 
використання.

•	  уникайте витікання рідин, таких як олія або інші жири, оскільки це може призвести до виник-
нення пожежі.

•	  не намагайтеся загасити полум’я водою, вимкніть електроприлад і накрийте полум’я ковдрою 
або протипожежним покривалом (кошмою).

•	  не залишайте предмети на поверхні варильної панелі, бо це може призвести до виникнення 
пожежі.

•	  у разі пошкодження кабелю його заміну мають виконувати кваліфікований персонал або 
сервісна служба.

увага!
•	  Під час чищення не використовуйте пару.

•	  якщо панель тріснула, вимкніть електроприлад для запобігання ураження електрострумом.

•	  електроприлад не розрахований на використання дітьми або недієздатними особами без на-
гляду.

16 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
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17ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

•	  не дозволяйте дітям бавитися з електроприладом.

•	  електроприлад не має вмикатися завдяки зовнішньому таймеру чи окремому пульту дистан-
ційного керування.

Цей електроприлад має маркування відповідності Європейській Директиві 2002/96/ЕС, «Утилізація електрич-
них та електронних виробів (WEEE)». Переконайтеся, щоб після завершення терміну служби цей електроприлад 
було утилізовано. Цим ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

Символ на електроприладі або в доданій до нього документації означає, що він не повинен роз-
глядатися як побутові відходи, а має бути зданий в спеціальний центр утилізації, що займається пе-
реробкою електричних і електронних приладів згідно місцевих нормативів з утилізації відходів. За 
додатковими відомостями з використання та утилізації цього електроприладу звертайтеся до міс-
цевого відділення збору домашніх побутових приладів або магазину, в якому його було придбано.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
Це керівництво призначене для кваліфікованого монтажника, тут наведено інструкції з монтажу, налаштування 
та обслуговування відповідно до чинного законодавства та норм.

розтаШуВання 

Електроприлад призначений для вбудовування в робочу поверхню, як показано на малюнку (мал. 3). Нанесіть 
герметик по всьому периметру (розміри для різання дивіться на мал. 6B). Закріпіть електроприлад на робочій 
поверхні 4 кронштейнами, що входять у комплект постачання; враховуйте товщину робочої поверхні (мал. 
3А). Якщо склокерамічна варильна поверхня встановлюється над духовою шафою, то необхідно змонтувати 
розділову панель G (мал. 6А), дотримуючись зазначених розмірів (мал. 6B). У цьому немає необхідності, якщо 
електроприлад встановлюється в окрему секцію без духової шафи..

увага! 
якщо під індукційною варильною поверхнею розташовується духова шафа, рекомендується, щоб 
остання була оснащена охолоджувальним вентилятором. не користуйтесь індукційною поверх-
нею, коли ввімкнено функцію Піролітичного чищення духової шафи.

увага! 
для циркуляції належного обсягу охолоджувального повітря необхідно передбачити мінімальну 
відстань 40 мм між індукційною поверхнею і будь-яким побутовим електроприладом, вбудова-
ним під цією панеллю (мал. 8B). у будь-якому разі необхідно забезпечити належну вентиляцію. 
для забезпечення циркуляції охолоджувального повітря в кухонних меблях мають бути передба-
чені отвори (мал. 6A, 8A), що відповідають розмірам, зазначеним на мал. 6B, 8B.

Підключення до електромережі 

Перед підключенням до електромережі перевірте таке:

•	 електричний дріт заземлення має бути на 2 см довший, ніж інші дроти;

•	 характеристики обладнання повинні відповідати значенням на табличці, розташованій у нижній ча-
стині робочої панелі;

•	 обладнання має бути оснащене ефективним заземленням, що відповідає нормам і положенням чин-
ного законодавства.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
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Заземлення електроприладу обов’язкове відповідно до законодавства. У разі якщо електроприлад не обладна-
но кабелем, використовуйте тип H05V2V2-F для потужності до 6400 Вт. Перетин кабелю має становити мінімум 
2,5 мм2, а для вищої потужності – 4 мм2.

Температура дроту електроживлення в жодній точці не має перевищувати на 50°C температуру в приміщенні. 
Обладнання призначене для постійного підключення до електромережі, тому необхідно встановити багатокон-
тактний роз’єднувач з мінімальною відстанню між контактами 3 мм, що відповідає навантаженню, зазначеному 
в табличці, та чинним нормативам (жовто-зелений дріт заземлення не повинен перериватися комутатором). 
Після завершення монтажу електроприладу багатополярний роз’єднувач має бути легкодоступним.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД
Використання  (мал. 2) 

A = Кнопка «уВімк./Вимк.»

B = Дисплей зони приготування

C = Кнопка вибору зони приготування

D = Кнопка «–» / Кнопка «–» таймер

E = Кнопка «+» / Кнопка «+» таймер

F = Дисплей таймера

I = Індикатор десяткової крапки

•	 Для ввімкнення варильної поверхні слід натиснути на кнопку «уВімк./Вимк.». На всіх дисплеях про-
тягом 20 секунд з’являться нулі з десятковими знаками, що блимають.

•	 Якщо протягом цього часу не буде виконано жодних дій, робоча поверхня вимкнеться.

•	 Можна ввімкнути зону нагріву, вибравши одну з кнопок «C».

•	 Дисплей відобразить відповідні показники. Показник, що відноситься до необхідної зоні, буде інтен-
сивним, а решта відображатимуться кольором меншої інтенсивності.

•	 Для регулювання бажаного рівня потужності вибрати кнопку «+» або «–».

•	 У разі натискання на кнопку «–» рівень потужності ввімкнеться одразу на 9.

•	 Якщо протягом наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій, дисплей буде відображати вихідну 
інформацію. Варильна поверхня продовжить свою нормальну роботу.

•	 Якщо рівень потужності встановлений на 0, робоча поверхня вимикається.

•	 Щоб вимкнути одну зону нагріву, натисніть на відповідну кнопку «C» і виберіть рівень потужності 0.

•	 Дисплей відобразить відповідні показники. Показник, що відноситься до необхідної зоні, буде інтен-
сивним, а решта відображатимуться кольором меншої інтенсивності.

•	 Усі операції супроводжуються звуковим сигналом «БІП».

•	 Якщо у разі виключення (OFF) зони нагріву «C» температура скляної поверхні перевищує 50°С, на 
дисплеї цієї зони з’явиться сигнал у вигляді «H», що світиться.

увага!
з метою захисту від пошкодження електронної схеми варильна поверхня оснащена системою за-
побігання перегріву. у разі тривалого приготування на високих рівнях потужності можливе тимча-
сове відключення однієї та більше задіяних зон приготування на час, необхідний для пониження 
температури до стандартних параметрів. на дисплеї тимчасово виключеної зони чергуватимуть-
ся рівень потужності і E/2. Після поновлення роботи цієї зони світлова сигналізація припиняється.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ



U
А

19ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

•	 Функція «блокуВання Від ВиПадкоВиХ натискань»

Можна заблокувати всі функції варильної панелі, щоб діти або особи, які потребують контролю, не могли нею 
користуватися. Для цього необхідно виконати такі операції:

1. Увімкніть варильну поверхню (якщо вона вимкнена), натиснувши на кнопку «уВімк./Вимк.». Зони 
приготування мають бути вимкнені.

2. Одночасно натисніть на кнопку «–» і на кнопку зони нагріву R2 (мал. 2).

3. Повторно натисніть тільки на кнопку зони нагріву R2 (мал. 2).

На дисплеї з’явиться літера «L», яка вказує на те, що функцію було ввімкнено.

Якщо одна або кілька зон ще гарячі, то відповідні дисплеї будуть по черзі показувати літери «H» і «L».

•	 Для відключення функції ключа вимкніть варильну поверхню (якщо вона ввімкнена), натиснувши на 
кнопку «уВімк./Вимк.».

•	 Після вимкнення знову увімкніть панель.

•	 Одночасно натисніть на кнопку «–» і на кнопку зони приготування R2 (мал. 2).

•	 Повторно натисніть тільки на кнопку «–».

•	 Протягом кількох секунд всі дисплеї будуть показувати нулі.

•	 Якщо робоча поверхня вимикається із увімкненою функцією «Блокування від випадкових натискань», 
то у разі подальшого ввімкнення панелі вона перебуватиме в тому ж стані, тобто із увімкненою функ-
цією «Блокування від випадкових натискань».

•	 Якщо варильну панель увімкнено та функцію «Блокування від випадкових натискань» теж, кнопка 
«уВімк./Вимк.» все одно буде працювати.

•	 магнітний сенсор

Варильна поверхня оснащена сенсором наявності посуду, у разі відсутності або невідповідності матеріалів яких 
на дисплеї з’являється символ U. При цьому якщо скляна поверхня залишається гарячою, з’являється значок 
«н», що чергується з U.

•	 система заХисту Від Витікання (O.S.D.)

Варильна поверхня оснащена системою безпеки, яка вимикає всі конфорки, переводячи на OFF, і вмикає запо-
біжний замок у разі потрапляння рідин або предметів на зону керування. На дисплеї будуть зображені симво-
ли Er O3. Варильна поверхня автоматично вимикається.

•	 таймер с аВтоматичним Вимиканням зон нагріВу

Примітка.
Таймер можна включити одночасно на всіх зонах нагріву варильної поверхні.

Ця функція дозволяє задати час (від 00 до 99 хвилин) автоматичного відключення обраної зони нагріву вариль-
ної панелі.

увімкнення

1. Оберіть зону нагріву «C».

2. Установіть рівень потуженості.

3. Одночасно	натисніть	на	кнопки	«+»	и	«–».	Почне	блимати	десяткова	крапка	«•».	Час	таймера	з’явиться	
на відповідних дисплеях.

4. Протягом 10 секунд відрегулюйте час за допомогою кнопок «+» и «–». У разі натискання на кнопку «–» 
час буде установлено на 30 хвилин.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
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•	 Версія з 2 зонами нагріВу

•	 Якщо	на	дисплеях	зображено	десяткову	крапку	«•»,	–	таймер	працює.

•	 Блимання нижньої крапки праворуч від цифри вказує на зону приготування з найменшим часом тай-
мера і, отже, на зону, яка вимкнеться першою. Дисплей таймера покаже час, що залишився для зони, 
яка вимкнеться наступною.

•	 Для відображення залишку часу на таймері конфорки виберіть необхідну зону, одночасно натисніть 
на кнопки «+» і «–», після цього на дисплеї таймера «F» буде показано час, що залишився.

•	 Звуковий сигнал і блимання дисплеїв таймера повідомлять, що час закінчився. Натисніть на будь-яку 
кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал. Якщо ж звуковий сигнал залишити включеним, він вимкнеть-
ся приблизно за 2 хвилини.

Для відключення функції таймера до закінчення встановленого часу виберіть необхідну зону приготування й 
одночасно натисніть на кнопки «+» і «–». Якщо повторно натиснути на кнопку «–», час повернеться на 0. Після 
цього зона приготування продовжить свою звичайну роботу.

•	 таймер зВоротного Відліку (без аВтоматичного Вимикання зон нагріВу)

Ця функція може використовуватися як із увімкненими/вимкненими зонами приготування, так і з увімкненим 
таймером.

таймер зворотного відліку дає можливість налаштувати встановлений зворотний відлік, починаючи з 1 і до 99 
хвилин. Після закінчення встановленого часу панель видасть звуковий сигнал, не змінюючи ввімкнені функції.

як увімкнути таймер

1. Функція вмикається, коли панель увімкнено.

2. Одночасно натисніть кнопки «+» і «–».

3. Протягом 10 секунд відрегулюйте час за допомогою кнопок «+» і «–». Натисканням на кнопку «–» час 
буде встановлено на 30 хвилин.

•	 Якщо вимкнені дисплеї «F» таймера або власне робоча поверхня, то у разі натискання на кнопку 
«уВімк./Вимк.» буде показано залишок часу Таймера зворотного відліку.

•	 Якщо були ввімкнені Таймер зворотного відліку і Таймер, на дисплеї «F» буде показано час, що зали-
шився. Якщо цей час стосується функції Таймера, блиматиме десяткова крапка, відповідна необхідній 
зоні нагріву.

•	 Звуковий сигнал і блимання дисплеїв таймера повідомлять про закінчення часу. Натисніть на будь-я-
ку кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал. Якщо ж звуковий сигнал залишити ввімкненим, він вимк-
неться приблизно за 2 хвилини.

Для вимкнення функції таймер зворотного відліку до закінчення встановленого часу одночасно натисніть 
на кнопки «+» і «–». Якщо повторно натиснути на кнопку «–», час буде повернуто на 0. Після цього зона приготу-
вання продовжить свою звичайну роботу.

Можна одночасно використовувати Таймер зворотного відліку і Таймер.

•	 бустер

Варильна поверхня оснащена системою Бустер, яка дозволяє прискорити час приготування, застосовуючи в 
певний проміжок часу підвищену потужність.

Для ввімкнення цієї функції

1. слід увімкнути необхідну зону приготування, установивши рівень потужності на 9,

2. у разі натискання на кнопку «+» на дисплеї з’явиться літера «P».

•	  Функцію бустер можна одночасно ввімкнути на всіх зонах нагріву, що працюють..

•	  Функція бустер знаходитиметься у ввімкненому стані приблизно 5 хвилин, після закінчення яких 
приготування продовжиться на рівні 9.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
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•	  Для вимкнення даної функції тримайте в натиснутому стані кнопку необхідної зони приготування і 
кнопку «–» доти, доки не буде показаний необхідний рівень.

•	  Усі операції супроводжуватимуться коротким звуковим сигналом.

•	  Функція бустер може не ввімкнутися, якщо зона приготування (зазначена літерою «Z») була раніше 
ввімкнена з рівнями високої температури.

•	 аВтоматичне обмеження Потужності 

Варильна поверхня може використовувати максимальну потужність, що дорівнює 3700 Вт.

Якщо така потужність перевищується, наприклад, у разі ввімкнення функції Бустер, програмне забезпечення 
автоматично знижує потужність раніше обраної зони приготування так, щоб повернутися до допустимої по-
тужності.

Дисплей зони приготування з обмеженою потужністю блиматиме 3 секунди. Протягом цього часу можна зміни-
ти рівень потужності.

догляд 

Видаліть можливі залишки їжі та краплі жиру з поверхні варильної панелі, використовуючи спеціальний скре-
бок, що поставляється в комплекті (Мал. 5). Якомога краще очистіть зону нагріву, використовуючи спеціальні 
засоби для догляду та паперову серветку, потім сполосніть водою і витріть чистою тканиною. За допомогою 
спеціального скребка негайно видаліть із зони нагріву можливі залишки алюмінієвої фольги або пластмаси, що 
потрапили туди випадково і розплавилися, а також залишки цукру та їжі з високим вмістом цукру. Це допоможе 
уникнути пошкодження поверхні варильної панелі.

В жодному разі не використовуйте абразивні губки або їдкі хімічні засоби для чищення, наприклад, аерозолі 
для чищення духовки або засоби для виведення плям.

Виробник не несе жодної ВідПоВідальності за збитки, сПричинені недотриманням Вищена-
ВедениХ ВказіВок.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
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код
помилки опис можливі причини усунення помилки

C

Можна розпочинати вибір 
потужності зони нагріву, якщо 
відображається літера «C», яка не 
блимає.

Це не помилка, користу-
вач перебуває в меню 
налаштувань.

На зону приготування необхідно 
поставити підходящий посуд.

C/-

Можна вибрати потужність зони 
нагріву, якщо зображено літеру 
«C», що блимає. Після успішного 
завершення налаштування на 
дисплеї буде зображений знак 
«–». Якщо знак «–» не з'явиться, 
необхідно звернутися до розділу 
«Можливі причини» з кодом E/5.

Це не помилка, користу-
вач перебуває в меню 
налаштувань.

Зачекайте на появу знака «–» або 
припиніть настройку, натиснувши 
на кнопку, відповідну налашто-
вуваній зоні нагріву, і літера «C» 
більше не буде блимати.

E
Якщо блимає літера «E» на кожній 
зоні приготування, значить, всі 
налаштування обнулені.

Це не помилка, користу-
вач перебуває в меню 
налаштувань.

Ручні налаштування.

E/2 Були перевищено допустимий 
температурний діапазон.

Занадто висока темпе-
ратура блоку елек-
троніки.

Система має охолодитися.

E/3 Невідповідна каструля

Невідповідний матеріал 
дна посуду призводить 
до перевантаження 
блоку електроніки, що 
може призвести до її 
виходу з ладу.

Помилка автоматично скидається 
за 8 секунд, і зона приготування 
знову може використовуватися. 
Якщо помилки виникатимуть зго-
дом, необхідно замінити каструлю.

E/4 Не був налаштований індукцій-
ний модуль.

Індукційний модуль був 
налаштований.

1. Скинути налаштування вариль-
нох поверхні й увімкнуте ручне 
керування.
2. Увімкнути  меню налаштувань 
для керування індукційним моду-
лем.

E/5 Відсутність нагріву посуду.
Відсутність подачі 
напруги на індукційний 
модуль.

Связаться с сервисной службой.

E/6 Порушення в системі живлення.

1. Виявлена несправ-
ність в системі жив-
лення.
2. Перенапруження.

Зв'язатися із сервісною службою.

E/8 Несправність вентилятора.
Пошкоджений венти-
лятор або електронне 
керування.

Зв'язатися із сервісною службою.

E/9 Пошкодження датчика темпера-
тури на котушці індуктивності.

Сигнал датчика поза 
допустимим діапазо-
ном. Дефектний датчик 
або пошкоджена елек-
троніка.

Зв'язатися із сервісною службою.

E/A Несправність модуля індукції.

Несправність модуля 
індукції, виявлена систе-
мою самоконтролю 
модуля.

Зв'язатися із сервісною службою.

E/C Помилка у конфігурації.
2 зони нагріву одночас-
но спрямовані на один 
генератор.

Зкинути поточну конфігурацію в 
меню.

E/H Датчик з постійним значенням. - Система має охолодитися.

КОДИ ПОмИЛОК
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Мал. 1

Мал. 2

Посуд із дном із феромагнітного 
матеріалу Склокерамічна панель

Котушка з архімедовою 
спіраллю

Магнітне поле

Електроживлення
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Мал. 2 В

Мал. 3

Мал. 4
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Мал. 5

Мал. 6
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Мал. 7

Мал. 8
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Uwaga!
Niniejszą instrukcję należy dokładnie przeczytać, zwracając szczególną uwagę na ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcję należy 
zachować, tak by można było z niej korzystać również w przyszłości. Wszystkie czynności związane z 
instalacją (podłączenie do instalacji elektrycznej) powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych 
techników, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

ZjAWISkO INDUkCjI ELEkTROmAgNETyCZNEj

Płyta indukcyjna działa przy wykorzystaniu zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Podstawową cechą tej technologii 
jest, w przeciwieństwie do płyt tradycyjnych, bezpośrednie przekazywanie energii z generatora do naczynia (patrz 
Rys.1).

ZALETy

W porównaniu z płytami elektrycznymi płyta indukcyjna odznacza się następującymi zaletami:

•	 bezpieczniejsza: mniejsza temperatura powierzchni płyty;

•	 szybsza: krótszy czas rozgrzewania;

•	 bardziej precyzyjna: płyta natychmiast reaguje na zmianę ustawień;

•	 efektywniejsza: 90% pobieranej energii zamieniane jest ciepło.

Ponadto, po zdjęciu naczynia z płyty grzewczej przekazywanie ciepła zostaje przerwane natychmiast, dzięki 
czemu unika się zbędnego rozpraszania ciepła. System rozpoznaje automatycznie także rożne średnice naczyń, 
dostosowując do każdej wielkości odpowiedni poziom mocy. Umożliwia to stosowanie naczyń o rożnych rozmiarach, 
pod warunkiem, że ich średnica nie będzie większa o 10% lub mniejsza o 40% procent w stosunku do serigrafii 
umieszczonej na płycie grzewczej (Rys.4).

Uwaga! 
jeśli na płycie grzewczej zostanie umieszczone naczynie o średnicy mniejszej o 40% w stosunku do 
serigrafii na szkle, płyta może się nie włączyć.

NACZyNIA DO gOTOWANIA 

W płytach indukcyjnych do wytwarzania ciepła używane jest pole magnetyczne. Dlatego naczynia powinny 
być wykonane z materiału zawierającego metale o właściwościach ferromagnetycznych. To, czy materiał ten ma 
właściwości magnetyczne, można sprawdzić za pomocą zwykłego magnesu.

Uwaga!
Aby uniknąć trwałego uszkodzenia powierzchni płyty, nie należy używać:

•	 Naczyń, których spód nie jest idealnie płaski.

•	 Naczyń metalowych ze spodem emaliowanym.

•	 Naczyń z chropowatym spodem, mogących powodować jej zarysowanie.

INFORMACJE OGÓLNE
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Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby nie posiadające odpowiednich umiejętności.

Nie należy pozwalać dzieciom na bawienie się urządzeniem.

W przypadku osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym aktywnym implantem należy przed użyciem płyty 
indukcyjnej sprawdzić, czy nie zakłóca ona działania wszczepionych im urządzeń.

PRZED PODłąCZENIEm URZąDZENIA DO SIECI ELEkTRyCZNEj

Należy sprawdzić tabliczkę znamionową (umieszczoną w dolnej części urządzenia). Należy upewnić się, czy napięcie 
i dopuszczalne natężenie prądu w sieci i w miejscu podłączenia urządzenia są odpowiednie dla napięcia zasilania i 
mocy urządzenia. 

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Ważne!
•	  Nie należy kłaść na powierzchni płyty metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce czy łyżki, 

ponieważ płyta może je wówczas nagrzać.

•	 Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płytę za pomocą przycisku - nie należy polegać w tym 
względzie jedynie na czujniku wykrywającym obecność naczynia.

•	  Należy unikać wylewania się na płytę płynów, dlatego przy ich podgrzewaniu lub gotowaniu 
konieczne jest zmniejszenie mocy grzania.

•	  Nie należy pozostawiać włączonych elementów grzewczych, gdy garnek lub patelnia są puste lub 
gdy na płycie nie stoją naczynia.

•	  Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć odpowiednią strefę za pomocą opisanych niżej 
przycisków.

•	  Nie należy bezwzględnie używać do gotowania folii aluminiowej.

•	  Nie należy również kłaść na powierzchni płyty produktów w opakowaniach aluminiowych. W takim 
przypadku bowiem aluminium stopiłoby się, powodując nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

•	  Nie należy podgrzewać zamkniętych puszek lub opakowań metalowych z żywnością - mogłoby to 
spowodować ich wybuch! Uwaga ta dotyczy wszystkich typów płyt grzewczych.

•	  Wysoka moc, taka jak w przypadku funkcji Booster, nie może być stosowana do nagrzewania 
niektórych płynów, takich jak np. olej do smażenia. Zbyt wysoka temperatura mogłaby być 
niebezpieczna. W takich przypadkach zalecamy stosowanie mocy o niższej wartości.

•	  Naczynia muszą być ustawione bezpośrednio na płycie grzewczej, należy także zadbać o to, aby były 
ustawione dokładnie na środku pola. Bezwzględnie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów 
pomiędzy garnkiem a płytą grzewczą.

•	  W przypadku wysokich temperatur urządzenie automatycznie zmniejsza poziom mocy w strefach 
grzewczych.

•	  Należy uważać na łatwo dostępne części urządzenia, które podczas użytkowania przegrzewają się.

•	  Należy unikać przelewania się cieczy, na przykład oleju lub innego rodzaju tłuszczu, ponieważ mogą 
doprowadzić do pożaru.

•	  Nie należy próbować gasić ognia wodą, lecz wyłączyć płytę i przykryć płomień pokrywką lub kocem 
gaśniczym.

•	  Nie można zostawiać żadnych przedmiotów na powierzchni płyty, ponieważ grozi to pożarem.

•	  jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi lub 
pomocy technicznej.

Uwaga!
•	  Nie należy używać urządzeń do czyszczenia parą.

•	  jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem 
elektrycznym.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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•	  Nie wolno włączać urządzenia przy pomocy zewnętrznego zegara lub osobnego urządzenia 
zdalnego sterowania.

•	  Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby nie posiadające odpowiednich 
umiejętności.

Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską ustawą o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Symbol  umieszczony na produkcie oznacza, że nie jest on klasyfikowany jako odpad gospodarstwa 
domowego, w związku z czym po zakończeniu swojego okresu użyteczności użytkownik musi go przekazać 
do stosownego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. 

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. Dla 
uzyskania dodatkowych informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, 
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów domowych lub ze sklepem, w 
którym produkt został zakupiony. Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do stanu 
nieprzydatności odcinając kabel elektryczny. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi.

INSTRUKCJA INSTALACJI
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla techników instalujących płyty. Opisuje instalację, regulację i konserwację 
urządzenia. Czynności te powinny być wykonywane przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

mONTAż  

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w blacie kuchennym w sposób pokazany na rysunku (Rys.3). Nałóż masę 
uszczelniającą na całym obwodzie płyty i włóż płytę w otwór (wymiary otworu podano na Rys. 6B). Przytwierdź 
urządzenie za pomocą 4 uchwytów wchodzących w skład zestawu, obracając je w zależności od grubości płyty (Rys.3A). 
Jeśli po zainstalowaniu urządzenia jego dolna część jest nadal łatwo dostępna, należy zamontować płytę oddzielającą 
G (Rys.6A), zachowując odległości podane na Rys.6B. Jeżeli urządzenie jest umieszczone nad piekarnikiem, płyta 
oddzielająca nie jest potrzebna.

Uwaga! 
jeżeli pod płytą znajduje się piekarnik, powinien on być wyposażony w wentylator chłodzący. Nie należy 
używać płyty w czasie PyROLITyCZNEgO czyszczenia piekarnika.

Uwaga! 
Aby umożliwić jak najlepszą cyrkulację powietrza, pomiędzy płytą indukcyjną a umieszczonym pod 
nią urządzeniem należy zachować odległość co najmniej 40 mm (Rys.8B). Należy przy tym zapewnić 
odpowiednią wentylację. meble kuchenne powinny mieć otwory (Rys.6A, 8A) pozwalające na 
odpowiednią cyrkulację powietrza. Ich wymiary podano na Rys.6B, 8B. 

PODłąCZENIE DO SIECI ELEkTRyCZNEj 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy:

•	 przewód uziemienia jest dłuższy o 2 cm od pozostałych przewodów;

•	 parametry sieci elektrycznej odpowiadają parametrom urządzenia znajdującym się na tabliczce 
znamionowej znajdującej się na dolnej części płyty;

•	 sieć jest wyposażona w przewód uziemienia, zgodny z obowiązującymi przepisami.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kabel, należy zastosować typ: “H05V2V2-F”, dla mocy do 6400 Watt przekrój 
kabla musi wynosić co najmniej 2,5 mm2, natomiast dla wyższych mocy – 4 mm2. W żadnym punkcie kabel nie 
powinien nagrzewać się do temperatury wyższej niż 50°C powyżej temperatury otoczenia.

Urządzenie ma być podłączone na stałe do sieci elektrycznej, dlatego należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy, 
w którym odległość pomiędzy stykami wynosi co najmniej 3mm, odpowiedni dla mocy podanej na tabliczce 
znamionowej i zgodny z obowiązującymi przepisami (wyłącznik nie powinien rozłączać żółto-zielonego przewodu 
uziemienia).

Wyłącznik wielobiegunowy musi być umieszczony w taki sposób, aby po zainstalowaniu urządzenia był łatwo 
dostępny.

OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEmENTy STEROWANIA PłyTą (Rys. 2) 

A = Przycisk ON/OFF

B = Wyświetlacz strefy grzewczej

C = Przycisk wyboru strefy grzewczej

D = Przycisk “-” / Przycisk “-” Zegar

E = Przycisk “+” / Przycisk “+” Zegar

F = Wyświetlacz Zegara

I = Wskaźnik separator dziesiętny

•	 Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk “ON/OFF”, na wszystkich wyświetlaczach pojawią się na około 
20 sekund zera z migającymi separatorami dziesiętnymi.

•	 Jeżeli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna czynność, płyta wyłączy się.

•	 Możliwe jest włączenie jednej strefy grzewczej, naciskając na jeden z przycisków “C”.

•	 Na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie liczby, wyświetlacz dla aktywnej strefy będzie świecić się 
intensywniejszym światłem, natomiast pozostałe będą bledsze.

•	 Aby ustawić żądany poziom mocy, użyć przycisków “+” lub “-”.

•	 Po naciśnięciu przycisku “-” poziom mocy zostaje ustawiony bezpośrednio na wartości 9.

•	 Jeśli w ciągu około 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, stopień wyświetlaczy powraca do 
początkowego stanu. Płyta pracuje w trybie zwykłego gotowania.

•	 Po ustawieniu poziomu mocy na wartości 0, strefa grzewcza wyłącza się.

•	 Aby wyłączyć jedną strefę grzewczą, należy nacisnąć odpowiedni przycisk “C” i ustawić poziom grzania na 
wartości 0.

•	 Na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie liczby, wyświetlacz dla aktywnej strefy będzie świecić się 
intensywniejszym światłem, natomiast pozostałe będą bledsze.

•	 Wszystkim czynnościom będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy “BIP”.

•	 Gdy ustawi się strefę grzewczą “C” na pozycji OFF, a temperatura powierzchni szkła przekracza około 50°C 
na wyświetlaczu przypisanym dla strefy pojawi się sygnał w postaci świecącej stałym światłem litery “H”.

Uwaga!
W celu uniknięcia uszkodzenia obwodów elektronicznych, płytę wyposażono w system zabezpieczający 
przed przegrzaniem. W przypadku długiego używania z wysokim poziomem mocy, płyta może chwilowo 
wyłączyć jedną lub więcej dostępnych stref, aż do momentu gdy temperatury zostaną przywrócone do 
ustawionych poziomów. Na wyświetlaczu strefy czasowo wyłączonej będą się pojawiać na przemian 
poziom mocy i E/2. Po wznowieniu pracy tej strefy migające ostrzeżenie wyłączy się.

INSTRUKCJA INSTALACJI
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•	 FUNkCjA kLUCZA

Aby dzieci lub osoby wymagające nadzoru nie miały możliwości korzystania z płyty, można zablokować wszystkie 
funkcje poprzez wykonanie następującej sekwencji czynności:

1.  Włączyć płytę (jeśli jest wyłączona) naciskając przycisk “ON/OFF”. Strefy grzewcze muszą być wyłączone.

2.  Nacisnąć jednocześnie przycisk “-” oraz przycisk strefy R2 (Rys.2).

3.  Nacisnąć ponownie tylko przycisk strefy grzewczej R2 (Rys.2). Na wyświetlaczu pojawi się litera “L” 
oznaczająca, że funkcja jest aktywna. Jeżeli jedna lub klika stref jest nadal gorących, na odpowiednich 
wyświetlaczach pojawiają się naprzemiennie litery “H” i “L”.

•	 Aby dezaktywować funkcję klucza, należy wyłączyć płytę (jeśli jest włączona), naciskając przycisk “ON/OFF”.

•	 Po wyłączeniu ponownie włączyć płytę.

•	 Nacisnąć jednocześnie przycisk “-” oraz przycisk strefy R2 (Rys.2).

•	 Ponownie nacisnąć tylko przycisk “-”.

•	 Na wszystkich wyświetlaczach pojawiają się na kilka sekund zera.

•	 Jeżeli płyta zostanie wyłączona z aktywną funkcją KLUCZ, po kolejnym włączeniu płyta będzie się 
znajdowała w takim samym stanie, tj. z aktywną funkcją KLUCZA.

•	 Jeżeli płyta zostanie włączona z aktywną funkcją KLUCZ, to mimo wszystko przycisk „ON/OFF” będzie 
aktywny.

•	 CZyTNIk mAgNETyCZNy

Płyta wyposażona jest w czytnik garnków, gdy zostanie on zdjęty lub stoi nieprawidłowo, wówczas pojawia się na niej 
symbol U. Jeżeli natomiast szklana powierzchnia jest jeszcze gorąca pojawi się symbol „H” zmieniający się w symbol U.

•	 SySTEm OCHRONy PRZED ZALANIEm (O.S.D.)

Płyta jest wyposażona w system zabezpieczający, który ustawia wszystkie pola w pozycji OFF i uaktywnia  
safety lock (blokadę bezpieczeństwa) w przypadku obecności płynów lub przedmiotów w strefie sterowania i 
regulacji. Na wyświetlaczu zaczną migać symbole Er O3.

Płyta wyłączy się automatycznie.

•	 ZEgAR Z AUTOmATyCZNym WyłąCZANIEm STREF gRZEWCZyCH

PRZYDATNA INFORMACJA:
Zegar może być aktywowany na wszystkich strefach grzewczych jednocześnie

Ta funkcja pozwala na ustawienie czasu (od 1 do 99 minut) automatycznego wyłączenia wybranej strefy grzewczej.

Aktywowanie:

1.  Wybrać strefę grzewczą “C”.

2.  Ustawić poziom grzania.

3. 	Nacisnąć	 jednocześnie	 przyciski	 “+”	 i	 “-”.	 Separator	 dziesiętny	 “•”	 zaczyna	 migać.	 Czas	 zegara	 zostanie	
wyświetlony na odpowiednich wyświetlaczach.

4.  W ciągu około 10 sekund ustawić czas, posługując się przyciskami “+” i “-”. Po naciśnięciu bezpośrednio 
przycisku “-” czas zostanie ustawiony na 30 minut.

•	 WARIANT Z 2 POLAmI:

•	 Jeśli	wyświetlimy	separator	dziesiętny	“•”	na	wyświetlaczach,	aktywujemy	zegar.

•	 Miganie separatora dziesiętnego wskazuje strefę z najniższym czasem na zegarze, czyli strefę, która wyłączy 
się jako pierwsza. Wyświetlacz zegara pokaże czas, jaki pozostał dla strefy, która wyłączy się jako kolejna.

OBSŁUGA I KONSERWACJA
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•	 Aby wyświetlić czas, jaki pozostał na zegarze danej strefy grzewczej, należy w odpowiedniej strefie 
grzewczej nacisnąć jednocześnie przyciski “+” i “-”, a następnie na wyświetlaczu Zegara “F” pojawi się 
pozostały czas.

•	 Informacja o tym, że ustawiony czas upłynął, jest sygnalizowana w sposób dźwiękowy, jako “BIP” oraz 
w sposób wizualny, poprzez miganie wyświetlacza zegara. Aby przerwać sygnał dźwiękowy, wystarczy 
nacisnąć dowolny przycisk. Z kolei jeśli sygnał dźwiękowy pozostanie aktywny, wyłączy się po około 2 
minutach.

Aby dezaktywować funkcję Zegara przed upływem ustawionego czasu należy dla danej strefy nacisnąć jednocześnie 
przyciski “+” i “-”. Ponownie naciskając przycisk “-” ustawiamy czas na 0. Po czym strefa grzewcza kontynuuje normalne 
działanie.

•	 mINUTNIk (ODLICZANIE BEZ AUTOmATyCZNEgO WyłąCZANIA STREF gRZEWCZyCH)

Z funkcji tej można korzystać zarówno przy włączonych/wyłączonych strefach grzewczych, jak i przy włączonym 
zegarze.

minutnik pozwala ustawić odliczanie od 1 do 99 minut. Po upływie czasu płyta wydaje sygnał dźwiękowy nie 
zmieniając aktywnych funkcji.

Aktywowanie minutnika:

1. Funkcję aktywuje się po włączeniu płyty.

2. Nacisnąć jednocześnie przyciski “+” i “-”.

3. W ciągu około 10 sekund ustawić czas, posługując się przyciskami “+” i “-”. Po naciśnięciu bezpośrednio 
przycisku “-” czas zostanie ustawiony na 30 minut.

•	 Jeśli wyświetlacze “F” zegara lub płyta zostaną wyłączone poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF, wyświetli 
się pozostały czas Minutnika.

•	 W przypadku gdy Minutnik oraz zegar są aktywne, wyświetlacz “F” pokazuje czas, który upływa jako 
pierwszy. Jeżeli jest to zegar, będzie migać separator dziesiętny w odpowiedniej strefie grzewczej.

•	 Informacja o tym, że ustawiony czas upłynął, jest sygnalizowana w sposób dźwiękowy, jako “BIP” oraz 
w sposób wizualny, poprzez miganie wyświetlacza zegara. Aby przerwać sygnał dźwiękowy, wystarczy 
nacisnąć dowolny przycisk. Z kolei jeśli sygnał dźwiękowy pozostanie aktywny, wyłączy się po około 2 
minutach

Aby wyłączyć funkcję minutnika przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski 
“+” i “-”. Ponownie naciskając przycisk “-” ustawiamy czas na Zero. Następnie strefa grzewcza kontynuuje normalne 
działanie.

Istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z minutnika i z zegara.

•	 FUNkCjA BOOSTER

Płyta grzewcza wyposażona jest w system, umożliwiający przyspieszenie czasu gotowania, poprzez zastosowanie 
mocy wyższej od nominalnej w ustalonym zakresie czasu.

Aby aktywować funkcję Booster należy:

1.  Włączyć strefę grzewczą ustawiając poziom grzania na wartość 9.

2.  Po naciśnięciu przycisku “+” na wyświetlaczu pojawi się litera “P”.

•	  Funkcja Booster może być aktywowana jednocześnie na wszystkich włączonych strefach.

•	  Funkcja Booster będzie aktywna przez około 5 minut, po czym gotowanie będzie kontynuowane na 
poziomie 9.

•	  Aby przerwać funkcję, należy wybrać odpowiednią strefę grzewczą i nacisnąć przycisk “-” przytrzymując go 
do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.

•	  Wszystkim czynnościom będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy “BIP”.

OBSŁUGA I KONSERWACJA
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•	  Funkcja Booster może się nie aktywować, jeśli strefa grzewcza (oznaczona literą (Z)) została wcześniej 
aktywowana z wysokim poziomem temperatury.

•	 ZINTEgROWANE STEROWANIE mOCą 

Płyta grzewcza może korzystać z maksymalnej mocy 3700W.

Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, na przykład na skutek aktywowania funkcji Booster, oprogramowanie 
automatycznie obniża moc wcześniej wybranej strefy aż do osiągnięcia dopuszczalnego poziomu.

Wyświetlacz strefy z ograniczoną mocą zaczyna migać przez około 3 sekundy. W tym czasie można zmienić poziom 
mocy.

kONSERWACjA 

Pozostałości potraw i krople tłuszczu usuwa się z powierzchni płyty przy pomocy specjalnego, dostarczanego na 
zamówienie skrobaka (Rys. 5). Wyczyść jak najdokładniej powierzchnie grzewcze, używając dostępnych na rynku 
preparatów do czyszczenia płyt indukcyjnych oraz ręcznika papierowego, a następnie spłucz je wodą i wytrzyj do 
sucha czystą ściereczką. Kawałki folii aluminiowej i tworzyw sztucznych, które stopiły się na powierzchni płyty oraz 
resztki cukru lub potraw zawierających cukier należy jak najszybciej usuwać z powierzchni grzewczych (za pomocą 
skrobaka zamawianego oddzielnie). Można w ten sposób uniknąć uszkodzenia płyty. 

Do czyszczenia płyty nie wolno używać chropowatych gąbek lub silnych chemicznych środków czyszczących, takich 
jak aerozole do czyszczenia piekarnika lub środki do usuwania plam.

DOSTAWCA UCHyLA SIĘ OD WSZELkIEj ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERkI, SPOWODOWANE 
NIEPRZESTRZEgANIEm WyżEj WymIENIONyCH WSkAZÓWEk.
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Wszystkie nasze produkty przed opuszczeniem fabryki zostały wyregulowane i przetestowane przez wykwalifikowany 
personel aby zapewnić im najlepsze parametry pracy.

CZĘŚCI ZAmIENNE
W przypadku prac konserwacyjnych używać tylko oryginalnych części. Nie naprawiać, ani nie wymieniać jakichkolwiek 
elementów, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji. Wszelkie czynności serwisowe i naprawy muszą być 
przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy.

Wskazówka:
Części zamienne lub akcesoria można zamówić dzwoniąc na infolinię serwisową: 801 007 158 - dla krajowych 
połączeń stacjonarnych, 222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń komórkowych i stacjonarnych.

CZyNNOŚCI SERWISOWE
Wszystkie czynności związane z konserwacją i naprawami urządzeń powinny być przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel.

Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych i/lub wymiany części zamiennych, należy 
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym za pośrednictwem infolinii serwisowej:

801 007 158 - dla krajowych połączeń stacjonarnych, 222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń 
komórkowych i stacjonarnych.

Wskazówka:
Zaleca się zapisanie nazwy modelu i numeru seryjnego lub naklejenie na czwartej stronie okładki niniejszej 
instrukcji specjalnej naklejki zawierającej powyższe dane.

Podczas napraw gwarancyjnych wymagane jest przedstawienie dokumentu zakupu (faktury lub rachunku) 
uprawniającego do skorzystania z gwarancji.

Nieposiadanie dokumentu zakupu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.

•	 Jakiekolwiek modyfikacje, naprawy wykonane przez obce serwisy bez autoryzacji FREDZHA Sp. z o.o. lub 
osoby postronne powodują utratę praw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

•	 Uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powstałe wskutek błędnego lub niewłaściwego użytkowania 
urządzenia powodują utratę praw gwarancyjnych.

Jeśli zajdzie potrzeba skontaktowania się z serwisem, prosimy dzwonić pod numer infolinii FREDZHA Sp. z o.o.:

•	 INFOLINIA SERWISOWA

801 007 158 - dla krajowych połączeń stacjonarnych

222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń komórkowych i stacjonarnych

222 668 108 - fax dla krajowych jak i zagranicznych połączeń

Opłata zgodna z taryfą operatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieścisłości powstałe w druku niniejszej instrukcji.

Rysunki w tej instrukcji są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega sobie również prawo do wprowadzania

modyfikacji w produkowanych przez siebie wyrobach, jeśli uzna to za niezbędne lub użyteczne, w tym także 
będące w interesie konsumenta, bez zmian podstawowych cech dotyczących działania i bezpieczeństwa.

CZĘŚCI ZAMIENNE I CZYNNOŚCI SERWISOWE

CZĘŚCI ZAMIENNE I CZYNNOŚCI SERWISOWE
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Rys. 1

Rys. 2

Naczynie ze spodem wykonanym 
z materiału o właściwościach 
ferromagnetycznych.

Ceramiczna płyta grzewcza.

Cewka w kształcie spirali 
Archimedesa.

 Pole magnetyczne.

Zasilanie elektryczne.



36

Rys. 2 В

Rys. 3

Rys. 4
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Rys. 5

Rys. 6
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Rys. 7

Rys. 8
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Istruzioni in formato elettronico e` possibile 
scaricare dal sito www.freggia.com

This manual can be downloaded at  
www.freggia.com

Инструкцию в электронном виде можно 
скачать на сайте www.freggia.com

Інструкцію в електронному вигляді мож-
на завантажити на сайті www.freggia.com

Instrukcję w formie elektronicznej można 
pobrać ze strony internetowej  
www.freggia.com

Место для наклейки

Місце для наклейки

Miejsce na naklejkę


