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МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.

СРПСКИ
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БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•

•
•
•

•
•
•

Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.

1.2 Опште мере безбедности
•

УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.

4

www.electrolux.com

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ПАЖЊА : Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.

СРПСКИ
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2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да монтира
овај уређај.

•
•

УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.

•

Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију која сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај инсталира изнад
фиока водите рачуна да простор,
између доњег дела уређаја и горње
фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.

2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
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•
•

•

•

Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.

УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•

•
•

•

2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.

Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.

•
•
•
•
•
•
•

•

Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.

СРПСКИ

2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•

•

Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Деактивирајте уређај и оставите га
да се охлади пре него што га
очистите.
Искључите уређај из електричног
напајања пре одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.

•
•

Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.

2.6 Сервис
•
•

За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.

2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Шема површине за кување
1
145 mm

1 Зона за кување
2 Командна табла

1
265 mm
170 mm

210 mm

1

145 mm

2

1

7
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3.2 Преглед командне табле
1

2 3

4

5

12

6

7

11

10

8

9

Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор

Функција

Коментар

1

УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО

Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.

2

Контролна брава / Бло‐
када за безбедност де‐
це

Служи за закључавање/откључавање
командне табле.

STOP+GO

Служи за активирање и деактивирање
функције .

Hob²Hood

Служи за активирање и деактивирање
ручног режима функције .

-

Дисплеј топлоте

Служи да прикаже степен топлоте.

-

Индикатори тајмера за
зоне за кување

Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.

-

Дисплеј тајмера

Служи да прикаже времена у минути‐
ма.

-

Служи за активирање и деактивирање
спољашњег грејног круга.

-

Служи за избор зоне за кување.

-

Служи за продужавање или скраћива‐
ње времена.

Функција за аутоматско
загревање

Служи за активирање и деактивирање
функције .

Командна трака

Служи за подешавање степена топло‐
те.

3
4
5
6
7
8
9
/

10
11
12

-

СРПСКИ
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3.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ

Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.

-

Функција STOP+GO ради.
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
+ цифра

Постоји квар.

/

OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте):
наставак кувања/одржавање топлоте/преостала топлота.

/

Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је
активна.
Функција Aутоматско искључивање ради.

3.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.

4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

•
•

4.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.

4.2 Aутоматско искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•

Све зоне за кување су
деактивиране.

•

Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
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Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
,1-3

6 сати

4-7

5 сати

8-9

4 сата

10 - 14

1,5 сати

4.5 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за

4.3 Подешавање топлоте

( се
зону за кување: додирните
укључује). Одмах додирните жељени

Служи за подешавање или промену
степена топлоте:

степен топлоте. Након три секунде
се укључује.

Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.

Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.

4.4 Служи за активирање и
деактивирање спољашњег
грејног круга
Површину на којој кувате можете да
подесите у складу са димензијама
посуђа за кување.
Користите сензорско поље:
Служи за активирање спољашњег
грејног круга: додирните сензорско
поље. Индикатор се укључује.
Служи за деактивирање
спољашњег грејног круга: додирните
сензорско поље све док се индикатор
не угаси.

4.6 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за кување.
више пута док се не
додирните
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију:
додирните
тајмера да бисте
подесили време (00 - 99 минута). Када
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте променили време:
подесите зону за кување помоћу
Додирните

или

.

.
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Да бисте деактивирали функцију:

Да бисте зауставили звучни сигнал:

подесите зону за кување са

додирните

и

додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.

Ова функција не утиче на
рад зона за кување.

4.7 STOP+GO

Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните

.

CountUp Timer (Тајмер за збрајање
времена)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за кување.
више пута док се не
додирните
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
додирните
тајмера.
се укључује.
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
броји. Дисплеј се пребацује између
и одбројаног времена (минути).

Да бисте деактивирали функцију:
и

. Индикатор зоне

Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.

Функција не зауставља функцију
тајмера.
Да бисте активирали функцију:
додирните

.

се укључује.

Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.

Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Да бисте активирали функцију:

кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.

Дисплеј степена топлоте показује

Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.

Прво подесите степен топлоте.

Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за

подесите зону за кување са

Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.

4.8 Контролна брава

Да бисте активирали функцију:

или
додирните
за кување се гаси.

.

.

се укључује за
додирните .
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.

4.9 Блокада за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.

. Не
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Задржите

четири секунде.

•

се

појављује. Деактивирајте плочу са

.

Да бисте деактивирали функцију:

•

активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.

се појављује.

Деактивирајте плочу са

.

Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са

.

се појављује.

•
•

Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Дисплеј степена топлоте
редукованих зона се мења између
два нивоа.

на четири секунде. У
Додирните
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са

функција поново ради.

4.10 OffSound Control
(Деактивирање и активирање
звучних сигнала)
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните

на три секунде. Дисплеј

се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се

или

. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•

- звукови су искључени

•

- звукови су укључени

Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
•
•
•

додирнете
Тајмер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.

4.11 Функција Управљање
потрошњом
•
•

Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.

4.12 Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
H6. Аспиратор реагује сваки пут када
користите плочу за кување. Плоча за
кување аутоматски препознаје

СРПСКИ

температуру посуђа и подешава
брзину вентилатора.
Аутоматски режими
Кључа
ње1)

Прже‐
ње2)

Режим
H0

Ис‐
кључен
о

Ис‐
кључен
о

Ис‐
кључен
о

Режим
H1

Ук‐
ључено

Ис‐
кључен
о

Ис‐
кључен
о

Режим
H2 3)

Ук‐
ључено

Брзина
венти‐
латора
1

Брзина
венти‐
латора
1

Режим
H3

Ук‐
ључено

Ис‐
кључен
о

Брзина
венти‐
латора
1

Брзина
венти‐
латора
1

Брзина
венти‐
латора
1

Ук‐
ључено

Режим
H5

Ук‐
ључено

Брзина
венти‐
латора
1

Брзина
венти‐
латора
2

Режим
H6

Ук‐
ључено

Брзина
венти‐
латора
2

Брзина
венти‐
латора
3

1) Плоча за кување детектује процес
кључања и активира брзину вентилатора
у складу са аутоматским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пр‐
жења и активира брзину вентилатора у
складу са аутоматским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и
светло и не зависи од температуре.

Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
на три секунде.
2. Додирните
Дисплеј се укључује а затим
искључује

на три секунде.

4. Додирните
не укључи

Ауто‐
матско
освет‐
љење

Режим
H4

3. Додирните

13

неколико пута док се
.

на Тајмеру да бисте
5. Додирните
изабрали аутоматски режим.
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
Када завршите са кувањем
и деактивирате плочу за
кување, вентилатор у
аспиратору наставља да
ради одређено време.
Након тог времена, систем
деактивира вентилатор
аутоматски и спречава
случајно активирање у
наредних 30 секунди.
Ручно подешавање брзине
вентилатора
Ову функцију може да да користите и
ручно. Да бисте то урадили,
када је плоча за кување
додирните
активна. На тај начин се деактивира
аутоматски рад функције и вама се
дозвољава ручно мењање брзине
вентилатора. Када притиснете
повећавате брзину вентилатора за
један. Када достигнете интензиван
ниво и поново притиснете ,
подесићете брзину вентилатора на 0
чиме се деактивира вентилатор у
аспиратору. Да бисте поново
покренули вентилатор на брзини 1,
додирните

.

Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
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Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.

5. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

5.1 Посуђе за кување
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Посуђе од нерђајућег
челика и са дном од
алуминијума или бакра
може да изазове промену
боје на стаклокерамичкој
површини.
Подешaва‐
ње степена
топлоте

Користити за:

5.2 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.

5.3 Примери примене за
кување
Подаци у табели су само
смернице.

Време
(мин.)

Савети

Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби

Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.

1-3

Сос холандез, топљење:
5 - 25
путера, чоколаде, желатин.

Повремено промешајте.

1-3

Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.

10 - 40

Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.

3-5

Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.

25 - 50

Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати током
кувања.

5-7

Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.

Додајте неколико кашика
течности.

7-9

Кување кромпира на пари.

20 - 60

Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.

7-9

Кување великих количина
хране, гулаша и супа.

60 150

Највише 3 л течности са
састојцима.

-1
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Подешaва‐
ње степена
топлоте

Користити за:

Време
(мин.)

Савети

9 - 12

Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.

по по‐
треби

Окрените када истекне по‐
ловина времена.

12 - 13

Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.

5 - 15

Окрените када истекне по‐
ловина времена.
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Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.

5.4 Савети и напомене у вези
са функцијом Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
•
•
•

Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
Немојте да покривате плочу зоне за
кување.
Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (на пример руком или
ручком на посуди за кување).
Погледајте слику. Аспиратор на
слици представља само пример.

Може да се деси да други
уређаји са даљинским
управљањем блокирају
сигнал. Да бисте то
избегли, немојте
истовремено да користите
даљински управљач за
уређај и за плочу за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
потрошаче. Electrolux аспиратори који
раде са овом функцијом морају да
имају симбол

.
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6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

6.1 Опште информације
•
•
•
•
•

Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.

6.2 Чишћење плоче
•

Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер

•

•

и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

7.1 Шта учинити ако...
Проблем

Могући узрок

Решење

Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.

Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.

Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.

Осигурач је прегорео.

Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.

СРПСКИ

Проблем

Могући узрок
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Решење

Истовремено сте додир‐ Додирните само један
нули два или више сензо‐ сензор.
ра.
Функција STOP+GO ради. Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.

Обришите командну та‐
блу.

Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте нешто преко Уклоните предмет са сен‐
нал и плоча за кување се једног или више сензора. зора.
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .

Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.

Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.

Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
у кратком периоду.

Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.

Hob²Hood функција не
ради.

Прекрили сте командну
таблу.

Уклоните предмет са ко‐
мандне табле.

Функција за аутоматско
загревање не ради.

Зона је врела.

Оставите зону да се до‐
вољно охлади.

Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.

Највиши степен топлоте
је исте јачине као и функ‐
ција.

Не можете да укључите
спољашњи грејни круг.
Постоји тамни део
на више зона.

Најпре укључите уну‐
трашњи грејни круг.
Нормално је да постоји
тамни део на више зона.

Подешавање степена то‐ Функција управљања по‐
плоте се мења између
трошњом ради.
два нивоа.

Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.

Сензори постају врући.

Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.

Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.

Нема сигнала када до‐
дирнете сензорска поља
на контролној табли.

Сигнали су деактивира‐
ни.

Активирајте сигнале.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
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Проблем

Могући узрок

Решење

се пали.

Активирано је аутоматско Искључите плочу за кува‐
искључивање.
ње и поново је укључите.

се пали.

Активиран је уређај за
безбедност деце или
блокада за безбедност
деце ради.

Пали се
број.

и приказује се Дошло је до грешке у
плочи за кување.

Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.

Искључијте плочу за ку‐
вање из електричног на‐
пајања на одређено вре‐
ме. Искључите осигурач
из струје. Поново га ук‐
ључите. Уколико се
поново појави, обратите
се овлашћеном сервис‐
ном центру.

Укључује се E6.

Недостаје друга фаза
електричног напајања.

7.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану

Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Извадите оси‐
гурач, сачекајте један ми‐
нут а затим поново ста‐
вите осигурач.

поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.

8. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

8.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.

Серијски број ....................

8.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.

СРПСКИ

8.3 Кабл за повезивање
•
•

Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите следећи (или

8.4 Постављање

min.
500mm
min.
50mm

19

јачи) тип напојног кабла: H05V2V2F T мин. 90 °C. Обратите се свом
локалном сервисном центру.

R 5mm

min.
55mm

490+1mm 560+1mm

min.
12 mm

min.
28 mm
min.
20 mm
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8.5 Заштитна кутија

Ако користите заштитну кутију
(додатни прибор), заштитни под
директно испод плоче за кување није
неопходан. Прибор из заштитне кутије
можда неће бити доступан у неким
земљама. Контактирајте локалног
добављача.
Не можете да користите
заштитну кутију уколико
инсталирате плочу за
кување изнад пећнице.

9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел EHF65451FK
Тип 60 HAD R1 AO
Сер.бр. ..........
ELECTROLUX

БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 596 413 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
6.4 kW

9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње

Номинална снага (максимал‐
Пречник зоне за кување [мм]
на топлота) [W]

Предња лево

3000

210

Задња лево

1600

145

Предња десно

1600

145

Задња десно

1800 / 2800

170 / 265

За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника зоне за кување.

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела

EHF65451FK

СРПСКИ

Тип плоче за кување

Уградна плоча
за кување

Број зона за кување

4

Технологија загревања

Грејач са
зрачењем

Пречник кружних зона
за кување (Ø)

Предња лево
Задња лево
Предња десно

21,0 цм
14,5 цм
14,5 цм

Дужина (Д) и ширина
(Ш) зоне за кување која
није кружна

Задња десно

Д 26,5 цм
Ш 17,0 цм

Потрошња енергије по
зони за кување (EC
electric cooking)

Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно

191,4 Wh/кг
189,1 Wh/кг
189,1 Wh/кг
178,4 Wh/кг

Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)

21

187,0 Wh/кг

EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси

•

Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.

•

10.2 Уштеда енергије

•

Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.

•

•

•

Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.

Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.

•

11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом

електричних уређаја. Уређаје

. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и

обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
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BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TÜRKÇE

1.
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GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•

•
•
•

•
•
•

Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Cihaz çalışırken 3 yaşındaki veya daha küçük
çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.

1.2 Genel Güvenlik
•

•
•

UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının. Sürekli gözetim altında tutulmadığı sürece 8
yaşından küçük çocuklar mutlaka fırından uzakta
tutulmalıdır.
Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı
bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak
üzerinde katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme
yapmanız yangına neden olabilir.
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•

•
•
•

•
•

•

•

Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın
elektrik bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak
veya yangın battaniyesi ile kapatın.
DİKKAT: Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli
pişirme süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme alanları
üzerinde bırakmayın.
Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine
bıçak, çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal
nesneler bırakmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Cam seramik yüzeyin/cam yüzeyin çatlaması halinde,
elektrik çarpması olasılığını engellemek için cihazı
kapatın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda kablo,
bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir
kişi tarafından değiştirilmelidir.
UYARI: Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından
tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından
talimatlarda kullanıma uygun gösterilmiş ya da
cihazdaki dahili ocak korumalarını kullanın. Uygunsuz
korumaları kullanmak kazalara neden olabilir.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
•

Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatını takip edin.

•
•

•
•
•

Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Nemin kabarmaya neden olmasını
önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan
malzeme ile yalıtın.
Cihazın altını buhar ve nemden
koruyun.
Cihazı kapının yakınına veya pencere
altına monte etmeyin. Bu durum,
sıcak pişirme kaplarının kapı ya da
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•

•

pencere açıldığında cihazdan
düşmesini önler.
Cihaz çekmecelerin üzerine takılmış
ise, cihaz ile üst çekmece arasındaki
boşluğun hava dolaşımı için yeterli
olduğundan emin olun.
Cihazın alt kısmı ısınabilir. Cihazın
altına teması engelleyecek ısıya
dayanıklı yanmaz bir panel
koyduğunuzdan emin olun.

•

•
•

•

2.2 Elektrik Bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce elektrik bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Cihazın montajının doğru
yapıldığından emin olun. Gevşek ve
uygun olmayan fiş ve priz bağlantıları
(varsa) terminalin çok fazla
ısınmasına neden olabilir.
Doğru elektrik kablosunu kullanın.
Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
Bir şok korumasının bulunduğundan
emin olun.
Kablo üzerinde gerilme azaltıcı
kelepçe kullanın.
Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda
elektrik bağlantılarının veya prizin
(varsa) cihaza ya da sıcak pişirme
kaplarına temas etmesini önleyin
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna
zarar vermemeye özen gösterin.
Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için
Yetkili Servisimize ya da bir
elektrikçiye başvurun.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.

•
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Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.

2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanma ya da
elektrik çarpması riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

İlk kullanımdan önce tüm ambalajı,
etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa)
çıkarın.
Bu cihazı ev ortamında kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz
bırakmayın.
Her kullanımdan sonra pişirme
bölgesini "kapalı" konuma ayarlayın.
Pişirme bölgelerinin üzerine çatalbıçak veya tencere kapağı koymayın.
Isınabilirler.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir
eşya koyma masası gibi kullanmayın.
Cihazın yüzeyi çatlarsa, cihazın
elektriğini hemen güç kaynağından
kesin. Bunun amacı elektrik
çarpmasını önlemektir.
Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ
sıçrayabilir.
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UYARI!
Yangın ve yanık riski
•

•
•
•

Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında
yanıcı buhar çıkarabilirler.
Yemeklerinizi pişirirken açık alevi ya
da ısınmış nesneleri yağlardan uzak
tutun.
Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık
yanmaya neden olabilir.
Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış
yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha
düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.

•
•
•
•
•
•
•

•

Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme
kapları koymayın.
Sıcak tencere kapağını ocağın cam
yüzeyine koymayın.
Pişirme kaplarını kuruyana dek
kaynatmayın.
Nesnelerin ya da pişirme kaplarının
cihaz üzerine düşmesine izin
vermeyin. Yüzey zarar görebilir.
Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme
kapları boşken veya üzerinde pişirme
kabı yokken kullanmayın.
Cihazın üzerine alüminyum folyo
koymayın.
Dökme demir, alüminyum ya da alt
kısımları hasarlı pişirme kapları, cam /
cam seramiğin çizilmesine yol açabilir.
Ocak bölmesindeki nesnelerin yerini
değiştirirken bu nesneleri daima
kaldırın.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.

•
•

Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.

2.5 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•

Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.

2.6 Servis
•
•

Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.

Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul

2.4 Bakım ve temizlik

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89

•

www.electrolux.com.tr

•
•

Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Temizlemeden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve soğumasını bekleyin.
Bakım öncesi cihazın elektrik
beslemesini kesiniz.

Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
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3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Pişirme yüzeyi düzeni
1

1 Pişirme bölgesi
2 Kontrol paneli

1
265 mm

145 mm

170 mm

1

145 mm

210 mm

1

2

3.2 Kontrol paneli düzeni
1

2 3

4

5

12

6

7

11

10

8

9

Cihazı çalıştırmak için sensör alanlarını kullanın. Gösterge ekranları, göstergeler ve
sesler hangi fonksiyonların çalışmakta olduğunu bildirir.
Sen‐
sör
alanı

Fonksiyon

Açıklama

AÇIK/KAPALI

Ocağı etkinleştirmek ve devre dışı bırak‐
mak içindir.

Kilitleme / Çocuk Güven‐
lik Kilidi

Kontrol panelini kilitlemek / kilidini açmak
içindir.

STOP+GO

Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak içindir.

Hob²Hood

Fonksiyonun manuel modunu etkinleştir‐
mek ve devre dışı bırakmak içindir.

-

Isı ayarı gösterge ekranı

Isı ayarını göstermek içindir.

-

Pişirme bölgeleri zaman‐
layıcı göstergeleri

Saati hangi bölge için ayarladığınızı gös‐
termek içindir.

1
2
3
4
5
6
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7

Sen‐
sör
alanı

Fonksiyon

Açıklama

-

Zamanlayıcı göstergesi

Zamanı dakika cinsinden göstermek için‐
dir.

-

Dış halkayı etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak içindir.

-

Pişirme bölgesini seçmek içindir.

-

Süreyi artırmak veya azaltmak içindir.

Otomatik Isıtma

Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak içindir.

Kontrol çubuğu

Isı ayarını yapmak içindir.

8
9
/

10
11
12

-

3.3 Isı ayarı göstergeleri
Ekran

Açıklaması
Pişirme bölgesi devre dışı.
Pişirme bölgesi çalışıyor.

-

STOP+GO fonksiyonu çalışıyordur.
Otomatik Isıtma fonksiyonu çalışıyordur.
+ basamak

Bir arıza vardır.

/

OptiHeat Control (3 adımlı Kalan sıcaklık göstergesi) : pişirme
devam ediyor / sıcak tutma / kalan sıcaklık.

/

Kilitleme / Çocuk Güvenlik Kilidi fonksiyonu çalışıyor.
Otomatik Kapanma fonksiyonu çalışıyordur.

3.4 OptiHeat Control (3 adımlı
Kalan sıcaklık göstergesi)
UYARI!
/
/
Atıl ısıdan dolayı
yanma riski mevcuttur.
Gösterge, atıl ısının
seviyesini gösterir.
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4. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

kadar parmağınızı kontrol çubuğu
üzerinde hareket ettirin.

4.1 Etkinleştirme ve devre dışı
bırakma
Ocağı etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için
basın.

tuşuna 1 saniye süreyle

4.2 Otomatik Kapanma

4.4 Dış halkaları etkinleştirme
ve devre dışı bırakma

Fonksiyon, aşağıdaki durumlarda
ocağı otomatik olarak devre dışı
bırakır:

Pişirme yüzeyini pişirme kaplarının
boyutlarına göre ayarlamanız
mümkündür.

•

Sensör alanının kullanımı:

•
•

•

tüm pişirme bölgeleri kapalı
olduğunda,
ocağı açtıktan sonra ısı ayarını
yapmadığınızda,
kontrol paneli üzerine 10 saniyeden
daha uzun süre bir şey (tava, bez vb.)
koyduğunuzda ya da döktüğünüzde.
Bir sesli sinyal duyuluyor ve ocak
devre dışı kalıyor. Nesneyi kaldırın
veya kontrol panelini temizleyin.
bir pişirme bölgesini kapamadığınızda
veya ısı ayarını değiştirmediğinizde.
Bir süre sonra
dışı kalır.

yanar ve ocak devre

Isı ayarı ve ocağın devre dışı
bırakılmasından sonraki zaman
arasındaki ilişki:
Isı ayarı

,1-3

Ocak, sıralanan
süreden sonra
devre dışı kalır
6 saat

4-7

5 saat

8-9

4 saat

10 - 14

1,5 saat

4.3 Isı ayarı
Isı ayarını yapmak ya da değiştirmek için:
Doğru ısı ayarındaki kontrol çubuğuna
dokunun ya da doğru ısı ayarına ulaşana

Dış halkayı etkinleştirmek için: Sensör
alanına dokunun. Gösterge yanar.
Dış halkayı devre dışı bırakmak için:
Gösterge sönene kadar sensör alanına
dokunun.

4.5 Otomatik Isıtma
İstenen ısı ayarını daha kısa sürede
yapmak için bu fonksiyonu etkinleştirin.
Fonksiyon açıkken, bölge başta en
yüksek ayarda çalışır ardından istenen
ayarda pişirmeye devam eder.
Fonksiyonu etkinleştirmek
için pişirme bölgesinin soğuk
olması gerekir.
Fonksiyonu bir pişirme bölgesinde
etkinleştirmek için:
dokunun (

sembolüne

yanar). Hemen istenen ısı

ayarına dokunun. 3 saniye sonra
yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ısı ayarını değiştirin.

4.6 Zamanlayıcı
Geri Sayım Zamanlayıcısı
Tek seferlik pişirme esnasında pişirme
bölgesinin ne kadar süreyle çalışacağını
ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.

30

www.electrolux.com

İlk olarak pişirme bölgesi için ısı ayarını
ardından fonksiyonu ayarlayın.
Pişirme bölgesini ayarlamak için:
Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi
yanıncaya kadar
dokunun.

tuşuna arka arkaya

Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunarak
zamanlayıcının
zamanı ayarlayın (00 - 99 dakika).
Pişirme bölgesinin gösterge ışığı yavaş
bir şekilde yanıp sönmeye başladığında,
geri sayım başlar.
Kalan süreyi görmek için:
ile
pişirme bölgesini ayarlayın. Pişirme
bölgesinin göstergesi daha hızlı yanıp
sönmeye başlar. Gösterge ekranında
kalan süre görüntülenir.
Saat ayarını yapmak için:
veya

bölgesini ayarlayın.
dokunun.

ile pişirme
tuşuna

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile pişirme bölgesini ayarlayın ve
tuşuna dokunun. Kalan zaman 00'a
kadar geriye doğru sayar. Pişirme
bölgesinin göstergesi kaybolur.
Zaman sona erdiğinde ses
duyulur ve 00 yanıp söner.
Pişirme bölgesi devre dışı
kalır.
Sesi durdurmak için:
dokunun.

tuşuna

CountUp Timer (Sayım zamanlayıcısı)
Pişirme bölgesinin ne kadar süre
çalışacağını izlemek için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Pişirme bölgesini ayarlamak için:
Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi
yanıncaya kadar
dokunun.

tuşuna arka arkaya

Fonksiyonu etkinleştirmek için:
Zamanlayıcının
tuşuna dokunun.
yanar. Pişirme bölgesinin göstergesi
daha yavaş yanıp sönmeye
başladığında, sayım başlar. Gösterge
ve geçen zaman (dakika)
ekranı
arasında geçiş yapar.

Pişirme bölgesinin ne kadar süre
çalışacağını izlemek için:
ile pişirme
bölgesini ayarlayın. Pişirme bölgesinin
göstergesi daha hızlı yanıp sönmeye
başlar. Ekranda, bölgenin ne kadar süre
çalıştığı gösterilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile pişirme bölgesini ayarlayın ve
ya da
tuşuna dokunun. Pişirme
bölgesinin göstergesi söner.
Mekanik Zaman Ayarı
Ocak etkinleştirildiğinde ve pişirme
bölgeleri çalışmadığında bir Zaman
Ayarı olarak bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz. Isı ayarı ekranı
öğesini gösterir.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunun. Zamanı ayarlamak için
veya
tuşlarına
zamanlayıcının
dokunun. Zaman sona erdiğinde ses
duyulur ve 00 yanıp söner.
Sesi durdurmak için:
dokunun.

tuşuna

Fonksiyonun pişirme
bölgelerinin çalışması
üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.

4.7 STOP+GO
Bu fonksiyon, çalışan pişirme
bölgelerinin tümünü en düşük sıcaklık
ayarına getirir.
Fonksiyon çalışırken, ısı ayarını
değiştiremezsiniz.
Fonksiyon, zamanlayıcı fonksiyonlarını
durdurmaz.
Fonksiyonu etkinleştirmek için: tuşuna
dokunun

.

yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
tuşuna dokunun. Önceki ısı ayarı
gelir.

4.8 Kilitleme
Pişirme bölgeleri çalışırken kontrol
panelini kilitleyebilirsiniz. Bu, ısı ayarının
kazara değiştirilmesini engeller.
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Öncelikle ısı ayarını yapın.

•

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

Seçimini onaylamak için, ocağın otomatik
olarak devre dışı kalmasını bekleyin.

tuşuna dokunun.
4 saniye boyunca
yanar.Zamanlayıcı açık kalır.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
tuşuna dokunun. Önceki ısı ayarı
gelir.
Ocağı devre dışı
bıraktığınızda, bu fonksiyonu
da devre dışı bırakırsınız.

olarak ayarlandığında,
Fonksiyon
cihazın seslerini yalnızca şu durumlarda
duyabilirsiniz:
•
•
•
•

4.9 Çocuk Güvenlik Kilidi
Bu fonksiyon ocağın kazara çalışmasını
önler.
Fonksiyonu etkinleştirmek için: ocağı
tuşuna 4 saniye dokunun.

yanar. Ocağı
sembolüne
dokunarak devre dışı bırakın.
ocağı

sembolüne dokunarak açın. Isı

ayarı yapmayın.

•
•

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

•

tuşuna 4 saniye

dokunun.
yanar. Ocağı
sembolüne
dokunarak devre dışı bırakın.
Sadece bir pişirme süresi boyunca
fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile ocağı etkinleştirin. yanar.
tuşuna 4 saniye dokunun. Isı ayarını 10
saniye içerisinde ayarlayın. Ocağı

tuşuna dokunduğunuzda
Mekanik Zaman Ayarı geri sayım
yapar
Geri Sayım Zamanlayıcısı geri sayım
yapar
kontrol paneli üzerine bir şey
koyduğunuzda.

4.11 Güç yönetimi fonksiyonu
•

sembolüne dokunarak açın. Isı ayarı
yapmayın.

- ses açık

•
•

Pişirme bölgeleri, ocaktaki fazın
konumu ve sayısına göre gruplanır.
Resme bakın.
Her faz, en fazla 3700 W elektrik
yüklemesine sahiptir.
Fonksiyon, aynı faza bağlı olan
pişirme bölgeleri arasında gücü
dağıtır.
Tek bir faza bağlı olan pişirme
bölgelerinin toplam elektrik yüklemesi
3700 W'ı aştığında, fonksiyon devreye
girer.
Fonksiyon, aynı faza bağlı olan
pişirme bölgelerine giden gücü azaltır.
Gücü azaltılmış pişirme bölgelerinin
güç göstergesi iki seviye arasında
değişir.

sembolüne
çalıştırabilirsiniz.
dokunarak ocağı devre dışı
bıraktığınızda, fonksiyon tekrar çalışır.

4.10 OffSound Control
(Seslerin devre dışı bırakılması
ve etkinleştirilmesi)
Ocağı kapatın.

tuşuna 3 saniye

dokunun. Ekran yanıp söner.

tuşuna 3

veya
yanar.
saniye dokunun.
Aşağıdaki ayarlar arasından seçim
yapmak için zamanlayıcının
dokunun:
•

- ses kapalı

tuşuna

4.12 Hob²Hood
Bu, ocağı özel bir davlumbaza bağlayan,
gelişmiş otomatik bir fonksiyondur. Hem
Ocak hem de davlumbaz kızıl — ötesi
sinyal iletişimcisine sahiptir. Fanın hızı,
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ocaktaki en sıcak pişirme kabının mod
ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak
belirlenir. Fanı, ocaktan manuel olarak
çalıştırabilirsiniz.
Davlumbazların
çoğunluğunda, uzaktan
bağlantı sistemi varsayılan
ayarı devre dışıdır.
Fonksiyonu kullanmadan
önce etkinleştirin. Daha fazla
bilgi için davlumbaz
kullanma kılavuzuna bakın.
Fonksiyonu otomatik olarak kullanma
Fonksiyonu otomatik olarak kullanmak
için otomatik modu H1'den H6'ya
ayarlayın. Davlumbaz ocak her
çalıştığında devreye girer. Ocak, pişirme
kabının sıcaklığını ölçer ve otomatik
olarak fan hızını ayarlar.
Otomatik modlar
Otoma‐
tik ışık

Kayna‐
ma1)

Kızart‐
ma2)

H0 Mo‐
du

Kapalı

Kapalı

Kapalı

H1 Mo‐
du

Açık

Kapalı

Kapalı

H2 Mo‐
du 3)

Açık

Fan hızı Fan hızı
1
1

H3 Mo‐
du

Açık

Kapalı

H4 Mo‐
du

Açık

Fan hızı Fan hızı
1
1

H5 Mo‐
du

Açık

Fan hızı Fan hızı
1
2

H6 Mo‐
du

Açık

Fan hızı Fan hızı
2
3

Fan hızı
1

1) Ocak kaynatma işlemini tespit eder ve
fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
2) Ocak kızartma işlemini tespit eder ve fan
hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
3) Bu mod, fanı ve ışığı etkinleştirir ve sı‐
caklığa bağlı değildir.

Otomatik modu değiştirme
1. Cihazı devre dışı bırakın.

2.
3.

tuşuna 3 saniye dokunun. Ekran
yanıp söner
tuşuna 3 saniye dokunun.

4.

tuşuna
açılana kadar birkaç
defa dokunun.
5. Otomatik modu seçmek için,
zamanlayıcının

tuşuna dokunun.

Davlumbazı, doğrudan
davlumbaz panelinden
çalıştırmak için fonksiyonun
otomatik modunu devre dışı
bırakın.
Pişirmeyi tamamlayıp ocağı
söndürdüğünüzde
davlumbaz, bir süre daha
çalışmaya devam edebilir.
Bu süreden sonra sistem
fanı otomatik olarak devre
dışı bırakır ve fanı yanlışlıkla
etkinleştirmenizi 30 saniye
boyunca engeller.
Fan hızını manuel olarak çalıştırma
Fonksiyonu manuel olarak da
kullanabilirsiniz. Bunun için ocak etkin
tuşuna dokunun. Bu,
durumdayken,
fonksiyonu otomatik çalıştırmayı devre
dışı bırakır ve fan hızını manuel olarak
değiştirmenize olanak sağlar.
tuşuna
bastığınızda fan hızını bir kademe
artırırsınız. En yüksek hız ayarına
tuşuna tekrar
ulaştıktan sonra
basarak, hız ayarını 0 konumuna getirip
davlumbazı kapatabilirsiniz. Fanı tekrar
fan hızı 1 seviyesinde çalıştırmak için
tuşuna dokunun.
Fonksiyonun otomatik
çalıştırılmasını etkinleştirmek
için, ocağı devre dışı bırakın
ve sonra tekrar etkinleştirin.
Işığı açmak
Ocağı her çalıştırdığınızda, ışığı da
otomatik olarak çalışacak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için,
otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın.
Davlumbaz ışığı, ocağın
kapatılmasından 2 dakika
sonra devre dışı bırakılır.
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5. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Pişirme Kapları
Pişirme kaplarının tabanı
mümkün olduğunca kalın ve
düz olmalıdır.
Emaye çelikten yapılma
veya tabanı alüminyum ya
da bakır olan pişirme kapları,
cam seramik yüzey üzerinde
renk değişimine neden
olabilir.
Isı ayarı

5.2 Öko Timer (Eko
Zamanlayıcı)
Enerji tasarrufu amacıyla, pişirme
bölgesinin ısıtıcısı, geri sayım
zamanlayıcısının sesli sinyalinden önce
kapanır. Çalışma süresindeki farklılık,
pişirme işleminin uzunluğuna ve ısı ayarı
seviyesine bağlıdır.

5.3 Pişirme uygulamalarına
yönelik örnekler
Tablodaki bilgiler sadece yol
gösterme amaçlıdır.

Aşağıdakiler için:

Süre
(dk.)

Tavsiyeler

Pişmiş yemeği sıcak tutma.

gerek‐
tiği ka‐
dar

Pişirme kabını kapakla ka‐
patın.

1-3

Holandez sosu, eritme: tere‐
yağ, çikolata, jöle.

5 - 25

Ara sıra karıştırın.

1-3

Katılaştırma: yumuşak omlet‐ 10 - 40
ler, pişmiş yumurtalar.

Üzerine bir kapak kapatarak
pişirin.

3-5

Pirinçli ve sütlü yemekleri ha‐ 25 - 50
fif ateşte pişirme, hazır ye‐
mekleri ısıtma.

Pirincin en az iki katı kadar
su ekleyin, sütlü yemekleri
pişirme süresinin yarısında
karıştırın.

5-7

Sebze, balık, et buğulama.

20 - 45

Birkaç yemek kaşığı su ekle‐
yin.

7-9

Patates buğulama.

20 - 60

750 g patates için maks. ¼
litre su kullanın.

7-9

Çok miktarda yemek, güveç
ve çorbalar pişirme.

60 150

En fazla 3 litre sıvı ve diğer
malzemelere kadar.

9 - 12

Hafif kızartma: tavalar, dana
eti yemekleri, pirzolalar, köf‐
teler, soslar, karaciğer, me‐
yane, yumurta, pan kek, lok‐
ma tatlısı.

gerek‐
tiği ka‐
dar

Sürenin yarısı dolduğunda
çevirin.

12 - 13

Ağır kızartma, fırında baha‐
ratlı patates, fileto biftek, bif‐
tek.

5 - 15

Sürenin yarısı dolduğunda
çevirin.

-1
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Isı ayarı

Aşağıdakiler için:

Süre
(dk.)

14

Su kaynatma, makarna pişirme, et kavurma (tas kebabı, rosto), bol
yağlı patates kızartmaları.

5.4 Hob²Hood fonksiyonuna
ilişkin ipuçları ve yararlı bilgiler

Diğer uzaktan kumandalı
cihazlar sinyali
engelleyebilir. Sinyalin
engellenmemesi için ocak ile
aynı anda diğer cihazların
kumandasını kullanmayın.

Ocağı aşağıdaki fonksiyonla
çalıştırdığınızda:
•
•
•
•

Davlumbaz panelini doğrudan güneş
ışığından koruyun.
Davlumbaz paneline halojen ışık
tutmayın.
Ocak panelinin üstünü örtmeyin.
Ocak ve davlumbaz arasındaki sinyali
kesintiye uğratmayın (örneğin el veya
pişirme kabı kolu ile). Şekle bakın.
Şekildeki davlumbaz sadece örnek
niteliğindedir.

Tavsiyeler

Hob²Hood fonksiyonlu davlumbazlar
Bu fonksiyonla çalışan davlumbazların
tam listesini tüketici web sitemizde
bulabilirsiniz. Bu fonksiyonla çalışan
Electrolux davlumbazlar,
sahip olmalıdırlar.

sembolüne

6. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

•
•

Ocak yüzeyi için uygun bir temizlik
maddesi kullanın.
Cam için özel bir raspa kullanın.

6.1 Genel bilgiler

6.2 Ocağın temizlenmesi

•

•

•
•

Her kullanımdan sonra ocağı
temizleyin.
Daima temiz tabanlı pişirme kapları
kullanın.
Yüzey üzerinde bulunan çiziklerin ve
koyu lekelerin, ocağın çalışması
üzerinde etkisi yoktur.

Şunları bekletmeden temizleyin:
eriyen plastik, plastik folyo, şeker ve
şeker içeren yiyecekler. Aksi halde
ocak hasar görebilir. Yanmamak için
dikkatli olun. Özel raspayı camın
üzerine dar bir açıyla koyup, bıçağını
yüzeyin üzerinde kaydırın.

TÜRKÇE

•

Ocak yeterince soğuduktan sonra
şunları çıkarın: kireç lekeleri, su
lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik
renk atmaları. Ocağı nemli bir bezle
ve aşındırıcı olmayan deterjanla
temizleyin. Temizlik sonrasında, ocağı
yumuşak bir bezle kurulayın.

•
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Parlak metalik renk değişiminden
kurtulun: Sirke suyu kullanın ve cam
yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.

7. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Servisi aramadan önce...
Problem

Muhtemel neden

Çözüm

Ocağı açamadınız veya
çalıştıramadınız.

Ocak, elektrik beslemesine
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.

Ocağın elektrik beslemesi‐
ne doğru bir şekilde bağlı
olup olmadığını kontrol
edin. Bağlantı diyagramına
bakın.

Sigorta atmıştır.

Arızaya sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
Ocağı tekrar açın ve 10 sa‐
niyeden daha kısa bir süre
içinde ısı ayarını yapın.

Aynı anda 2 veya daha
fazla dokunmatik sensör
alanına dokunmuş olabilir‐
siniz.

Sadece tek bir sensör ala‐
nına dokunun.

STOP+GO fonksiyonu çalı‐ "Günlük kullanım" bölümü‐
şıyordur.
ne bakın.
Kontrol paneli üzerinde su
veya yağ lekeleri olabilir.

Kontrol panelini temizleyin.

Bir sesli sinyal duyuluyor
ve ocak devre dışı kalıyor.
Ocak devre dışı kalırken
sesli bir sinyal duyuluyor.

Bir veya daha fazla dokun‐ Dokunmatik sensör alanla‐
matik sensör alanının üze‐ rının üzerindeki nesneyi
rine bir şey koymuş olabilir‐ kaldırın.
siniz.

Ocağı devre dışı kalır.

Sensör alanı
üzerine bir Sensör alanının üzerindeki
nesneyi kaldırın.
şey konulmuştur.

Kalan sıcaklık göstergesi
yanmıyor.

Bölge, sadece kısa bir sü‐
reliğine çalıştırıldığı için sı‐
cak olmayabilir.

Bölge, ısınacak kadar uzun
süre çalıştırıldıysa, Yetkili
Servis Merkezi'ni arayın.
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Problem

Muhtemel neden

Çözüm

Hob²Hood fonksiyonu ça‐
lışmıyor.

Kontrol panelini bir nesne
ile kapatmışsınızdır.

Kontrol paneli üzerindeki
nesneyi kaldırın.

Otomatik Isıtma fonksiyonu Bölge sıcaktır.
çalışmıyor.
En yüksek ısı ayarı seçil‐
miştir.
Dış halka etkinleştirilemi‐
yor.

Bölgeyi soğumaya bırakın.
En yüksek ısı ayarı seçilen
fonksiyon ile aynı güce sa‐
hiptir.
Önce iç halkayı etkinleşti‐
rin.

Çoklu bölge üzerinde koyu
Çoklu bölge üzerinde bir alanın bulunması nor‐
mal bir durumdur.
koyu bir alan var.
Isı ayarı iki seviye arasında Güç yönetimi fonksiyonu
değişiyor.
çalışıyor.

"Günlük kullanım" bölümü‐
ne bakın.

Sensör alanları ısınıyor.

Pişirme kapları çok büyük
veya kontrollerin çok yakı‐
nına yerleştirilmiş.

Mümkünse büyük pişirme
kaplarını arka bölgelere
koyun.

Panel sensör alanlarına
dokunulduğunda sinyal
gelmiyor.

Sinyaller devre dışı bırakıl‐ Sinyalleri etkinleştirin.
mıştır.
"Günlük kullanım" bölümü‐
ne bakın.

yanar.

Otomatik Kapanma çalışı‐
yordur.

Ocağı kapatın ve yeniden
çalıştırın.

yanar.

Çocuk Güvenliği Kilidi Ay‐
gıtı ya da Kilit fonksiyonu
çalışıyordur.

"Günlük kullanım" bölümü‐
ne bakın.

Ocakta bir hata oluşmuş‐
tur.

Ocağın elektrik beslemesi‐
ni bir süreliğine kesin.
Elektrik sistemi bağlantısını
cihazın bağlı bulunduğu si‐
gortayı kapatarak kesin.
Elektrik bağlantısını tekrar

ve bir numara görüntü‐
leniyor.

sağlayın. Eğer
tekrar
yanarsa, Yetkili Servisi ara‐
yın.
E6 yanar.

Güç kaynağı ikinci fazı ek‐
sik.

Ocağın elektrik beslemesi‐
ne doğru bir şekilde bağlı
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortayı çıkarın, bir
dakika bekleyin ve sigorta‐
yı yeniden takın.
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7.2 Bir çözüm
bulamadığınızda...
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun. Bilgi etiketindeki bilgileri verin.
Cam seramik için üç haneli harf kodunu
(cam yüzeyin köşesindedir) verin ve
yanan hata mesajını belirtin. Ocağı doğru

8. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Montaj öncesi

8.3 Bağlantı kablosu
•
•

Ocağı kurmadan önce, aşağıdaki bilgileri
bilgi etiketinden yazın. Bilgi etiketi ocağın
altındadır.

Seri numarası ...........................

Ocak, bir bağlantı kablosuyla birlikte
verilir.
Hasarlı elektrik kablosunu
değiştirdiğinizde, aşağıdaki (veya
daha yüksek) elektrik kablo türünü
kullanın: H05V2V2-F T min 90°C.
Yetkili servis ile irtibata geçin.

8.2 Ankastre ocaklar
Ankastre ocakları sadece standartlara
uygun ankastre bölmelere ve tezgah
altlarına yerleştirildikten sonra kullanın.

8.4 Montaj

min.
500mm
min.
50mm
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şekilde çalıştırdığınızdan emin olun. Eğer
ocağı yanlış şekilde çalıştırmışsanız,
servis teknisyeni veya satıcı tarafından
sağlanan servis, garanti süresi içerisinde
dahi ücretsiz olmayacaktır. Yetkili Servis
ve garanti koşulları ile ilgili talimatlar
garanti kitapçığında bulunmaktadır.

R 5mm

min.
55mm

490+1mm 560+1mm
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min.
12 mm

min.
28 mm
min.
20 mm

8.5 Koruma kutusu

Bir koruma kutusu kullanıyorsanız (ek bir
aksesuar), ocağın hemen altında
bulunan koruyucu taban gerekli değildir.
Koruma kutusu aksesuarı bazı ülkelerde
mevcut olmayabilir. Lütfen yerel
satıcınızla irtibata geçin.
Ocağı bir fırın üzerine
kurmanız durumunda bu
koruma kutusunu
kullanamazsınız.

9. TEKNIK VERILER
9.1 Bilgi etiketi
Model EHF65451FK
Tür 60 HAD R1 AO
Seri No .................
ELECTROLUX

PNC 949 596 413 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Alman Malı
6.4 kW

TÜRKÇE
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9.2 Pişirme bölgelerinin teknik özellikleri
Pişirme bölge‐
si

Nominal Güç (Maks. ısı ayarı)
[W]

Pişirme bölgesinin çapı [mm]

Sol ön

3000

210

Sol arka

1600

145

Sağ ön

1600

145

Sağ arka

1800 / 2800

170 / 265

Mümkün olan en iyi pişirme sonuçlarını
elde etmek için pişirme bölgesinin

çapından daha büyük olmayan pişirme
kapları kullanın.

10. ENERJI VERIMLILIĞI
10.1 EU 66/2014'ya göre ürün bilgisi
Ürün kimliği

EHF65451FK

Ocak tipi

Ankastre Ocak

Pişirme bölgesi sayısı

4

Isıtma teknolojisi

Radyan Isıtıcı

Dairesel pişirme bölgele‐
rinin çapı (Ø)

Sol ön
Sol arka
Sağ ön

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm

Dairesel olmayan pişirme Sağ arka
bölgesinin uzunluğu (U)
ve genişliği (G)

U 26,5 cm
G 17,0 cm

Pişirme bölgesi başına
enerji tüketimi (EC elec‐
tric cooking)

191,4 Wh / kg
189,1 Wh / kg
189,1 Wh / kg
178,4 Wh / kg

Sol ön
Sol arka
Sağ ön
Sağ arka

(EC electric hob)
ocağının enerji tüketimi

187,0 Wh / kg

EN 60350-2 - Ev elektrikli pişirme
cihazları - Bölüm 2: Ocaklar - Performans
ölçüm yöntemi

•

10.2 Enerji tasarrufu

•

Aşağıdaki tavsiyelere uyarak yemek
pişirme sırasında enerji tasarrufu
yapabilirsiniz.

•

•

•

•

Su ısıttığınızda yalnızca ihtiyacınız
olan kadarını kullanın.
Mümkünse, kapakları her zaman
pişirme kaplarının üzerine koyun.

•

Pişirme bölgesini çalıştırmadan önce
pişirme kabını üzerine koyun.
Pişirme kabının tabanı pişirme bölgesi
ile aynı çapta olmalıdır.
Daha küçük olan pişirme kaplarını
daha küçük pişirme bölgelerine
koyun.
Pişirme kaplarını doğrudan pişirme
bölgesinin merkezine koyun.
Yiyeceği sıcak tutmak veya eritmek
için kalan sıcaklığı kullanın.
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11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı

*

olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
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