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1.

Informacje ogólne

1.1.

Na temat instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o instalacji, działaniu i utrzymaniu urządzenia
firmy BergHOFF i powinna być traktowana jako ważne źródło informacji i konsultacja oraz jako
przewodnik. Świadomość zachowania właściwych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
i użytkowania zawartych w tej instrukcji zapewni bezpieczne i poprawne użytkowanie tego
urządzenia. Ponadto do informacji tutaj podanych, dodać i przestrzegać należy miejscowych
przepisów dotyczących zdrowia i kontroli bezpieczeństwa oraz ogólnie przydatnych regulacji
bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi urządzenia firmy BergHOFF powinna być przechowywane
blisko urządzenia i być łatwo dostępna dla osoby przeprowadzającej instalację, naprawę lub
podczas czyszczenia.
1.2.

Wyjaśnienie symboli

Symbole użyte w instrukcji są, by podkreślić ważne znaki bezpieczeństwa i instrukcje. Instrukcje
powinny być przestrzegane bardzo rygorystycznie, aby uniknąć wszelkiego ryzyka wypadku,
zranienia albo uszkodzenia wyposażenia.

Uwaga!
Symbol ”Ostrzeżenie” uwypukla możliwość niebezpieczeństwa, którego konsekwencją mogłyby
być zranienie. Prosimy, zatem, aby przestrzegać instrukcje bardzo poważnie i ze szczególną
uwagą prześledzić wskazane przypadki.

OSTROŻNIE! Zagrożenie elektryczne!
Symbol „Ostrożnie - zagrożenie elektryczne” zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia
elektryczne. Jeżeli nie będziecie Państwo przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, możecie
Państwo zaryzykować zranienie lub przypadek śmiertelny.

UWAGA!
Symbol „Ostrożnie” podkreśla wskazania, które powinny być przestrzegane, aby uniknąć
wszelkiego ryzyka związanego z uszkodzeniem, niewłaściwym działaniem i / lub uszkodzeniem
urządzenia. Również realizacja praw wynikających z tytułu posiadania gwarancji mogłaby zostać
nie wzięta pod uwagę, w razie nieprzestrzegania wskazań.
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ZWRÓĆ UWAGĘ!
Symbol „Zwróć uwagę” uwypukla wskazówki i informacje, które mogłyby być radą dotyczącą
skutecznego i bezproblemowego korzystania z urządzenia firmy BergHOFF.
1.3.

Uaktualnienia i tłumaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi przetłumaczona została z konieczną uwagą i dokładnością.
Jednakże, firma nie przejmuje odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Belgijska
wersja tej instrukcji obsługi jest dokumentem wyjściowym i ostatecznym. Wszystkie
informacje i instrukcje zawarte w tej instrukcji biorą pod uwagę standardowe normy
bezpieczeństwa, aktualnie obowiązujący poziom postępu technicznego, jak również nasze
własne doświadczenia w firmie BergHOFF, które zbieramy i rozwijamy od 1994 roku. Jeżeli
dostawa składa się ze specjalnego modelu, faktyczny opis może różnić się od opisów i
ilustracji znajdujących się w tej instrukcji. Dotyczy to również specjalnych zamówień lub, gdy
urządzenie zostało zmodyfikowane dla potrzeb nowej technologii. Wówczas skontaktować
należy się bezpośrednio z producentem lub też z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiedź
na wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Niniejszą instrukcję należy przed rozpoczęciem użytkowania przeczytać w całości wraz z
wszelkimi ostrzeżeniami oraz innymi wskazówkami. Producent nie przyjmuje odpowiedzialności
za uszkodzenia, czy też błędy będące skutkiem nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi firmy BergHOFF powinna zostać przechowywana w miejscu znajdującym
się niedaleko od urządzenia, łatwo dostępnym dla każdego, kto pracuje z tym urządzeniem.
Zastrzegamy sobie prawo, by dla potrzeb rozwoju wprowadzić zmiany techniczne i ulepszenia
w obsłudze urządzenia.
1.4.

Ochrona praw autorskich

Teksty instrukcji obsługi, rysunki, obrazy albo inne ilustracje są chronione prawem autorskim.
Żadna część tej publikacji nie może zostać powielona, nie jest przeznaczona do przesyłania
albo nie może być użyta w jakiejkolwiek formie lub też w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody producenta. Nieupoważnione użycie tej publikacji stanie się podstawą do roszczenia o
odszkodowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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ZWRÓĆ UWAGĘ!
Zawartość, teksty, rysunki, obrazy i wszelkie inne ilustracje są chronione prawem autorskim i
obiektem innych praw chronionych. Osoba bezprawnie używająca tę publikację naraża się na
postępowanie karne.
1.5.

Deklaracja zgodności
Urządzenie odpowiada aktualnym normom i dyrektywom Unii Europejskiej. 		
Poświadczone zostało to w deklaracji zgodności. W razie potrzeby, czy na życzenie,
chętnie wyślemy Państwu deklarację zgodności.

Urządzenie przestrzega aktualnych norm i dyrektyw ETL. Poświadczamy to w 		
deklaracji konformizmu ETL. W razie potrzeby, czy na życzenie, chętnie 		
wyślemy Państwu kopię listy ETL. Przeznaczenie na użytek domowy dostosowuje się
do UL, NSF, co zostało tu zastosowane.

2.

Bezpieczeństwo

Ten fragment zawiera streszczenie ważnych aspektów bezpieczeństwa. Każdy rozdział posiada
określone wskazówki bezpieczeństwa w celu zapobiegania niebezpieczeństwom, które
wyróżnione zostały za pomocą określonych symboli.
Uwagę zwrócić należy również na wszelkie piktogramy, znaki i etykiety na urządzeniu, które
powinny być stale czytelne.
Dzięki przestrzeganiu wszystkich ważnych rad bezpieczeństwa, zyskujecie Państwo optymalną
ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, jak również zapewniacie Państwo bezpieczne i
bezproblemowe działanie.
2.1.

Ogólne informacje

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami przemysłowymi.
Jednakże, urządzenie może stanowić pewne niebezpieczeństwo, jeżeli było nieodpowiednio
i niewłaściwie obsługiwane. Znajomość zawartości instrukcji obsługi, jak również unikanie
pomyłek, powoduje, że w ten sposób możecie Państwo korzystać z urządzenia bezpiecznie
i bez kłopotów, co też chroni Państwa przed wszelkimi zagrożeniami. W celu zapobiegania
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zagrożeniom i zapewnienia możliwie najlepszej wydajności, nie wolno wprowadzać żadnych
modyfikacji albo zmian w urządzeniu bez uprzedniej zgody producenta. Urządzenie musi być
obsługiwane wyłącznie we właściwych i bezpiecznych warunkach.
2.2.

Użycie w celach handlowych i instrukcje bezpieczeństwa urządzenia

Odwołując się do bezpieczeństwa przemysłowego, specyfikacje oparto na regulacjach
pochodzących z Unii Europejskiej obowiązujących w okresie produkcji urządzenia. Jeżeli
urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego, użytkownik zobowiązany jest spełnić
wspomniane wymogi bezpieczeństwa zbieżne ze stanem przepisów i regulacji w okresie
użytkowania urządzenia oraz następnie przestrzegać nowo wprowadzonych wymogów
specyfikacji. Poza terytorium Unii Europejskiej stosować należy się do obowiązujących
przemysłowych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu instalacji. Oprócz
przemysłowych instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi, ogólnego
bezpieczeństwa i przepisów służących zapobieganiu wypadkom, spełnione muszą być warunki
ochrony środowiska, gdyż otoczenie, w którym urządzenie będzie pracowało musi odpowiadać
określonym warunkom.

2.3.



Nie należy nigdy zostawić urządzenia bez nadzoru w czasie trybu pracy. Trzymać
je z daleka od dzieci i innych niepowołanych osób.



Instrukcję obsługi należy bezpiecznie przechowywać. Jeśli sprzedajecie Państwo
urządzenie osobie trzeciej należy wraz z urządzeniem wręczyć jej również,
instrukcję obsługi.



W przypadku każdego indywidualnego użytkownika, urządzenie musi pracować
zgodnie z instrukcjami i przy jednoczesnym uwzględnieniu informacji o
bezpieczeństwie.



Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przewidziane użytkowanie

Operacja bezpieczna jest tylko wtedy, gdy użytkowanie urządzenia jest zgodne z jego
przeznaczeniem. Wszelkie interwencje techniczne, jak również montaż i konserwacja mogą
zostać przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę zajmującą się obsługą
klientów. Kuchenka indukcyjna przeznaczona jest do przygotowania i podgrzewania potraw
korzystając jednocześnie z odpowiednich naczyń kuchennych.
Płyta indukcyjna nie może zostać użyta między innymi w celu:


ogrzewania pokoi



podgrzewania i grzania płynów lub materiałów niepalnych, szkodliwych, lotnych
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albo podobnych


ogrzewania zamkniętych puszek, puszka może eksplodować, w każdym razie
wcześniej usunąć należy przynajmniej pokrywę.

UWAGA! OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek użycie wychodzące poza przeznaczenie i/lub inne użytkowanie kuchni indukcyjnej
jest zakazane i nie jest brane pod uwagę jako konwencjonalne użytkowanie.Wszelkie żądania
i reklamacje skierowane do producenta albo jego przedstawiciela będące konsekwencją
uszkodzeń powstałych na skutek niekonwencjonalnego użytkowania są wykluczone.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwego
zastosowania.
Celowe / konwencjonalne / odpowiednie użycie obejmuje przestrzeganie zasad instalacji,
funkcjonowania, konserwacji i instrukcji czyszczenia.

3.

Informacje techniczne

3.1.

Specyfikacja techniczna

Nazwa			

Kuchenka indukcyjna

Artykuł Nr.		

1810010

Model:			

BHI_01SS

Płaszczyzna gotowania:

płyta ceramiczna Schott

Zakres temperatur:		

60° to 240° C /F 10 zakresów regulacji

Moc:			

3000 Watt (10 zakresów regulacji od 400 do 3000 W)

Zasilanie:			

220-240 V 50 Hz

Wymiary:			

W 330 x D 390 / x H 100 mm

Ciężar:			

5,40 kg / lbs

Zastrzegamy prawo do zmian!
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3.2.

Panel kontrolny / Klawiatura pomocnicza

1. Wyświetlacz LED
2. Lampka kontrolna LED dla trybu pracy (WATT), temperatury (TEMP.) i czasomierz (min)
3. Wybór zakresu temperatury
4. Wybór zakresu trybu pracy
5. Przycisk (-), redukcja czasu, temperatury lub trybu pracy
6. Przycisk (+), zwiększenie czasu, temperatury lub trybu pracy
7. Ustawienie czasu
8. Lampka kontrolna trybu pracy
9. Przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ
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4.

Opakowanie, przechowywanie i transport

4.1.

Kontrola dostawy

Sprawdzić należy, czy dostawa jest kompletna i ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu
zapisać na liście przewozowym. W przypadku, gdy uszkodzenie jest widoczne nie należy przyjmować
dostawy lub przyjąć, jednakże odnotowując na dokumentach przewozowych rodzaj uszkodzeń.
Reklamację wysłać należy do przedsiębiorstwa wykonującego transport.
Uszkodzenia niewidoczne powinny zostać zgłoszone natychmiast po zauważeniu, gdyż roszczenia o
odszkodowanie z tego tytułu brane są pod uwagę w określonym czasie, zwykle jest to 48 godzin.

4.2.

Opakowanie

Opakowania nie należy w całości wyrzucać, gdyż mogłoby być ono przydatne w celu
przechowania urządzenia, czy też przy przeprowadzce lub, gdy urządzenie musi zostać wysłane do
serwisu. Opakowanie należy całkiem usunąć przed instalacją lub przed użytkowaniem.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
W przypadku, gdy chcielibyście Państwo usunąć opakowanie, uwzględnić należy przepisy dotyczące
gospodarki odpadami w Państwa kraju. Opakowanie prosimy przetworzyć…

Urządzenie należy zbadać, aby się upewnić, czy części nie są wadliwe. Natychmiast po zauważeniu
jakiegoś braku lub uchybienia prosimy o kontakt z centrum obsługi klientów, w celu zgłoszenia
reklamacji.
4.3.

Przechowywanie

Do momentu instalacji urządzenie w opakowaniu trzymać należy w miejscu z suchym powietrzem.


Opakowania nie należy przechowywać na dworze.



Postawić należy w suchym i wolnym od kurzu miejscu.



Nie wystawiać na działanie agresywnych mediów.



Nie wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego.



Unikać wstrząsów mechanicznych i wibracji.
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W przypadku dłuższego przechowywania (> 3 miesiące) należy się upewnić, czy
opakowanie i sprzęt są właściwie składowane.

5.

Instalacja i wskazówki obsługi

5.1.

Tryby pracy i korzyści produktu

Podczas indukcyjnego gotowania wykorzystuje się prąd elektryczny w nawiniętych
prowadnicach, które umieszczone są pod szkłem. Tworzy się pole magnetyczne, które
bezpośrednio podgrzewa dno garnka, co z kolei powoduje ogrzewanie jedzenia.
Jest to doskonały sposób na oszczędność czasu i energii. W przeciwieństwie do powszechnie
znanych płyt grzewczych, tu nagrzewa się garnek, a nie elementy kuchenki lub szkło.
Opisy techniczne wskazują na jeszcze inną korzyść, a mianowicie jest bardzo krótki czas
rozpoczęcia gotowania. Ponadto zasilanie ciepłem natychmiast przystosowuje się do
zmienionych ustawień i może być kontrolowane w mniejszych etapach. Kuchenka indukcyjna
reaguje na zmienione ustawienia tak szybko, jak kuchenka gazowa, gdyż energia natychmiast
dociera do naczynia i nie trzeba podgrzewać najpierw innych materiałów. Technologia
indukcyjna łączy tę szybką reakcję z podstawową korzyścią elektryczności - dokładnym
dostosowaniem dopływu ciepła.
Dodatkowe walory kuchni indukcyjnej:


Ponieważ płyta grzejna podgrzewa jedynie dno naczynia, rozlane na niej potrawy
nie mogą się przykleić i przypalić. Dla użytkownika istnieje tylko znikome
niebezpieczeństwo oparzenia. Szklana powierzchnia gotowania jest podgrzana
jedynie przez gorące dno garnka.



Jeśli Państwo raz zdejmiecie garnek z płyty grzejnej, urządzenie automatycznie
przełącza do trybu standby.



Urządzenie rozpoznaje, czy garnek znajduje się na płycie grzewczej. Jeżeli
naczynie nie znajduje się na płycie, wówczas nie ma przepływu energii.



Jeśli przy obsługiwaniu kuchenki znajdujący się na powierzchni grzewczej garnek
będzie pusty, wówczas czujnik temperatury wyłączy ją automatycznie.
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5.2.

Instrukcje odnośnie bezpieczeństwa

UWAGA! Zagrożenie porażenia prądem!
Urządzenie powinno zostać podłączone wyłącznie do gniazdek mających uziemienie.
Wymagane są określone uwarunkowania elektryczne. Do tego samego gniazdka nie należy
podłączać innego urządzenia. Urządzenia w żadnym wypadku nie należy poruszać poprzez
pociągnięcie kabla. Kabel nie może dotykać innych gorących przedmiotów lub urządzeń.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Urządzenie może być użytkowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. .


Zwróćcie Państwo uwagę na to, aby kabel nie miał styczności z źródłami ciepła
lub ostrymi krawędziami. Nie powinien on również zwisać ze stołu ani leżeć na
ostrych krawędziach.



Niektóre elementy nagrzewają się podczas trybu pracy. Nie należy dotykać
gorących części. Istnieje ryzyko poparzenia!



Należy się upewnić, czy kabel nie dotyka do urządzenia, gdyż może tu być
styczność z nagrzanymi elementami.



Używać należy akcesoriów lub części zapasowych, które polecone zostały przez
producenta. Inne mogłyby stanowić zagrożenie dla obsługującego, bądź też
uszkodzić urządzenie lub też być powodem zranienia.



Kabel nie powinien leżeć na dywanach lub podgrzewanej izolacji. Kabla nie należy
przykrywać. Powinien być trzymany daleko od miejsca gorących i nie powinien
być zanurzony w wodzie lub w płynach.



Nie należy przesuwać kuchenki indukcyjnej podczas gotowania lub wtedy, kiedy
stoi na niej gorące naczynie kuchenne.



Na urządzeniu nie należy umieszczać pustych pojemników.



Na urządzenie nie należy umieszczać również metalowych przedmiotów.



Kuchenki indukcyjnej nie należy umieszczać obok urządzenia lub przedmiotów,
które wytwarzają pole magnetyczne (np. radia, telewizor, nagrywarki, kasety itp.)



Kuchenki indukcyjnej nie należy stawiać obok miejsc z otwartym ogniem,
grzejników lub innych źródeł ciepła.



Powierzchnia kuchenki indukcyjnej wykonana jest ze szkła odpornego na wysokie
temperatury. W przypadku uszkodzenia, nawet gdyby było to małe pęknięcie,
urządzenie należy natychmiast odłączyć od zasilacza i skontaktować się z działem
obsługi klienta.
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Nie polecamy umieszczania naczyń kuchennych z metalu, garnków lub pokrywek
patelni, noży lub innych metalowych przedmiotów na płycie grzejnej. Mogą się
one nagrzać, kiedy urządzenie jest włączone.



Kiedy urządzenie jest w trybie pracy na powierzchni kuchni nie należy umieszczać
przedmiotów magnetycznych takich, jak karty kredytowe, kasety itp.



Aby uniknąć przegrzania, na urządzeniu nie należy umieszczać folii aluminiowej
lub pokrytych metalem płyt.



Badania naukowe wykazały, iż kuchnie indukcyjne nie stwarzają ryzyka, jednak
na wszelki wypadek osoby posiadające rozrusznik serca powinny zachować
minimalną odległość 60 cm od urządzenia, gdy znajduje się ona w trybie pracy.

OSTROŻNIE! Zagrożenie porażenia prądem!
Urządzenie może spowodować zranienia z powodu niewłaściwej instalacji! Przed instalacją
należy porównać miejscową sieć zasilania z zasilaniem urządzenia (opis na etykiecie).
Urządzenie należy podłączyć jedynie wtedy, gdy moce zasilania są zgodne! Uwzględnić należy
przepisy bezpieczeństwa!
5.3.

Garnki indukcyjne i nieindukcyjne

Indukcyjne naczynia kuchenne:


stal lub emaliowane lane żelazo



żelazo, stal lub nie emaliowane lane żelazo



18/10 stal nierdzewna i aluminium, jeżeli posiada oznaczenie, że jest odpowiedni
do zastosowania do kuchni indukcyjnych (sprawdzić na opisie naczynia
kuchennego)

Dla celów właściwej pracy kuchni, wszystkie garnki powinny mieć płaskie dno magnetyczne
(magnes musi przywierać). Polecamy garnki o średnicy między 12 i 26 cm, aby osiągnąć
najlepsze rezultaty.
Nieindukcyjne naczynia kuchenne


naczynia kuchenne ze średnicą mniejszą niż 12 cm



naczynia ceramiczne, szklane



naczynia ze stali nierdzewnej, aluminium, brązu lub miedzi, chyba, że wyraźnie
zaznaczono jako odpowiednie do kuchni indukcyjnych



naczynia z nóżkami
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patelnie z wypukłym dnem

Prosimy używać wyłącznie naczyń kuchennych z odpowiednim oznaczeniem. W przypadku,
gdy płyta grzewcza w związku z użyciem przedmiotów magnetycznych będzie wykazywać
będzie duże odchylenia, może doprowadzić to do powstania skroplin podczas trybu pracy i
jednocześnie do utraty ochronnego działania przeciw przegrzewaniu. Z tego powodu należy
unikać korzystania z garnków z aluminium, brązu lub niemetalicznych patelni.
UWAGA: Dno naczyń do gotowania umieszczanych na kuchence nie powinno być większe od
zarysu dna widocznego na powierzchni kuchenki. Stostowanie naczyń o większym dnie może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
5.4.

Podłączenie i instalacja

Urządzenie należy umieścić na stabilnej i poziomej powierzchni. Nigdy nie należy stawiać
urządzenia na łatwopalnej powierzchni (np. obrus, dywan, itp.). Nie wolno blokować
otworów wentylacyjnych urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.
Minimalna odległość od ścian lub innych przedmiotów powinna wynosić 5 do 10 cm. Należy
się upewnić, że główny kabel urządzenia nie jest uszkodzony lub też ściśnięty poniżej
urządzenie. Upewnijcie się Państwo, czy główny kabel zasilający nie dotyka ostrych krawędzi
lub gorących powierzchni. Nie wolno używać materiałów łatwopalnych, substancji kwasowych
lub zasadowych blisko urządzenie, gdyż może to zmniejszyć okres użytkowania urządzenia i
prowadzić do deflagracji, gdy urządzenie jest włączone.

UWAGA!
Nie dotykać gorącej szklanej powierzchni. Prosimy zauważyć: kuchnia indukcyjna nie ogrzewa
się podczas gotowania, ale temperatura garnka ogrzewa płytę grzewczą

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie związane z zasilaniem prądem!
Nie należy wstawiać przedmiotów takich, jak druty albo narzędzia do otworów wentylacyjnych.
Uwaga: to może spowodować porażenie prądem.
5.5.

Obsługa urządzenia


Wtyczkę zasilania należy podłączyć do odpowiedniego kontaktu.



Rozlegną się dźwięki sygnału dźwiękowego. Teraz urządzenie jest w trybie
standby.



Naczynia kuchenne należy umieścić na środku płyty grzewczej.
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Nacisnąć przycisk ON / OFF (włącz / wyłącz), aby włączyć kuchenkę indukcyjną.



Lampka kontrolna „POWER / HEAT” (włączone / grzanie) świeci się i słychać
dźwięki sygnału.



Teraz nacisnąć przycisk „HEAT” albo „TEMP”. Zapali się lampka kontrolna.

"POWER/HEAT"
wstępnie ustawiono zakres „1600 W” i urządzenie zostaje włączone. (zakresy zasilania: 400,
800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000 2200, 2600 i 3000 W) Za pomocą strzałek, można w
każdej chwili zmienić ustawienia w zakresie od 400 - 3000 W. Lampka „WATT (w)” pali się.

“TEMP”
wstępnie ustawiono zakres temperatury „120 °C” i urządzenie pracuje. (zakresy
temperatury:60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 i 240 ° C) Za pomocą strzałek, można
w każdej chwili zmienić ustawienia w zakresie od 60 - 240 ° C. Lampka „TEMP (°C)” pali się.

FUNKCJA CZASOMIERZA (TIMER):
Po selekcji trybu użytkowego (zakresy zasilania lub poziomu temperatury) nacisnąć przycisk
„Timer”. Na wyświetlaczu pojawia się cyfra „0” i znajdująca się obok lampka „TIMER (min)”
zapala się. Używając przycisków ze strzałkami można wybrać czas pracy w interwałach, co
5 minut (aż do 120 minut maksimum). Czas liczony będzie w dół w odstępach minutowych,
a następnie informacja na wyświetlaczu wróci do wcześniejszego stanu (HEAT, TEMP). Gdy
ustawiony czas upłynie, akustyczne dźwięki sygnału i urządzenie automatycznie wrócą do
trybu standby.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Podczas czasu pracy czasomierza, za pomocą przycisków ze strzałkami w każdej chwili
można zmienić ustawienia czasu. Dzięki funkcji pamięci urządzenia, niezmienione pozostają
ustawienia poziomu zasilania lub temperatury.
Możliwe jest również dokonywanie zmian specyfikacji czasu, bez równoczesnej zmiany
poziomu zasilania lub temperatury.


Gdy proces gotowania lub grzania zostanie zakończony, urządzenie należy
wyłączyć z głównego kontaktu zasilającego!
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Na szklanej płycie nie należy umieszczać pustych naczyń, gdyż ogrzewając
pusty garnek lub patelnię uaktywniona zostaje się ochrona przed przegrzaniem i
urządzenie zostaje wyłączone.



Nie należy obsługiwać urządzenia, jeżeli w jakimś miejscu jest ono uszkodzone
lub niewłaściwie działa.



Użycie akcesoriów i części zapasowych niepoleconych przez producenta może
prowadzić, do uszkodzenia urządzeniu i ewentualnych obrażeń.

6.

Czyszczenie i procedury bezpieczeństwa

6.1.

Procedury bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem naprawy lub czyszczenia należy się upewnić, czy urządzenie jest
wyłączone z kontaktu i całkowicie ostygło. Nie należy używać kwaśnych detergentów i upewnić
się, że woda nie ma możliwości dostać się do środka urządzenia.
Aby ochronić siebie, nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabli i wtyczki w wodzie i
innych płynach. Do czyszczenia używać wyłącznie miękkich szmatek i nigdy nie korzystać z
detergentów szorujących lub ściereczek, które mogłyby porysować powierzchnię.
Do usuwania odcisków palców, tłuszczu lub brudu polecamy zwyczajny płyn do mycia i
dostateczną ilość wody. W wyjątkowych przypadkach dopuszczone jest użycie detergentów
przeznaczonych do mycia szkła. Po czyszczeniu użyć należy miękkiej i suchej szmatki, by
wysuszyć i wypolerować powierzchnię.
6.2.

Czyszczenie

Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Najpierw należy umyć szklaną powierzchnię
wilgotną miękką szmatką lub użyć łagodnego, nieszorującego roztworu mydlanego. Panel
kontrolny wytrzeć miękką szmatką albo łagodnym detergentem. Nie korzystać z produktów
zawierających substancje łatwopalne, które mogłyby uszkodzić części plastykowe i panel
kontrolny. Upewnić się, czy dno garnka nie szoruje powierzchni płyty szklanej, chociaż
zarysowania na powierzchni nie mają wpływu na pracę urządzenia. Upewnić się, czy
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urządzenie właściwie zostało wyczyszczone i wysuszone w celu dalszego przechowywania lub
korzystania.
6.3.

Konserwacja

Główny kabel zasilający powinien być co jakichś czas sprawdzony, czy nie ma w nim uszkodzeń.
Urządzenie nigdy nie zostanie uruchomione, jeśli kabel jest uszkodzony. W przypadku, gdy
główny kabel zasilający będzie miał jakichś defekt, wówczas wykwalifikowany elektryk musi go
wymienić. Jeśli znajdziecie Państwo jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy wówczas skontaktować
należy się z handlowcem, którego dane znajdują się w dokumentach lub z działem obsługi
klienta. Naprawy i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników, używających oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

7.

Usuwanie odpadów

Postępowanie ze zużytą lub uszkodzoną kuchenką:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) oznaczony następującym symbolem:
		

nie podlega zbiórce wraz z innymi odpadami komunalnymi. W przypadku ZSEiE obowiązuje
zbiórka selektywna.
W każdym europejskim kraju zbiórka ZSEiE następuje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
odpadów podlegających wymogowi selektywnej zbiórki i z wykorzystaniem dostępnych lokalnych
systemów zwrotu i zbiórki odpadów.
W punktach prowadzących taką zbiórkę następuje sortowanie i gromadzenie różnych materiałów
i potencjalnie szkodliwych substancji celem ponownego wykorzystania, recyklingu lub innego
rodzaju przetworzenia ZSEiE.
Uczestnicząc w rzeczonym systemie zwrotu i zbiórki mają Państwo szansę wnieść osobisty wkład
w ochronę środowiska naturalnego.
Firma BergHOFF gwarantuje, że normalne użytkowanie tego urządzenia nie wiąże z żadnym
zagrożeniem dla życia i środowiska naturalnego. Zwracamy jednak uwagę, że może ono zawierać
pewne szkodliwe substancje w bardzo niskich stężeniach. Aby zapobiec ich przeniknięciu do
środowiska, zalecamy utylizację ZSEiE w sposób opisany powyżej.
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