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Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa: 

W przypadku pęknięcia 
lub ukruszenia się szkła 
ceramicznego należy 
natychmiast odłączyć płytę 
kuchenną, aby uniknąć 
porażenia prądem. 

Urządzenie nie jest 
przystosowane do pracy z 
zewnętrznym minutnikiem 
(niewbudowanym w 
urządzeniu) lub odrębnym 
systemem zdalnego 
sterowania. 

Nie czyść urządzenia 
parą. 

Urządzenie i jego 
dostępne części podczas 
działania mogą się 
nagrzewać. Unikać dotykania 
elementów grzejnych. Dzieci 
w wieku poniżej 8 lat 
przebywać z dala od płyty 
kuchennej, chyba że są pod 
stałym nadzorem. 

Dzieci w wieku 8 lat lub 
starsze, osoby z 
upośledzeniem sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub 
umysłowej oraz osoby nie 
posiadające odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy mogą 
korzystać z urządzenia 
TYLKO pod nadzorem lub po 
otrzymaniu odpowiednich 
instrukcji dotyczących 
użytkowania urządzenia i pod 
warunkiem że rozumieją 
niebezpieczeństwa związane 
z jego użytkowaniem. 
Czyszczenie i użytkownika 
nie mogą być wykonywane 
przez pozbawione nadzoru 
dzieci. 

Dzieci nie mogą bawić 
się urządzeniem. 

Uwaga.  Gotowanie na 

tłuszczu lub oleju 
pozbawione nadzoru jest 
niebezpieczne, ponieważ 
mogą się one zapalić. NIGDY 
nie próbuj gasić ognia wodą! 
W takim przypadku należy 
odłączyć urządzenie i 
przykryć płomienie pokrywką, 
talerzem lub kocem. 

Nie należy 
przechowywać żadnych 
przedmiotów na polach 
grzejnych płyty indukcyjnej. 
Zapobiegać możliwym 
zagrożeniom pożarowym. 

Generator indukcyjny 
jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami UE. Zalecamy 
jednak, aby osoby z 
urządzeniem takim jak 
rozrusznik serca
skonsultowały się z lekarzem 
lub w razie wątpliwości 
powstrzymały się od 
korzystania z urządzeń 
indukcyjnych. 

Metalowe przedmioty, 
takie jak noże, widelce, łyżki i 
pokrywki, nie mogą być 
umieszczane na powierzchni 
płyty, ponieważ mogą się 
przegrzać. 

Po użyciu zawsze należy 
wyłączyć płytę grzejną, nie 
należy po prostu zdejmować 
garnka lub patelni. W 
przeciwnym razie może dojść 
do awarii 

występuje, jeśli nieumyślnie 
dojdzie do umieszczenia na 
niej innego garnka lub patelni 
w okresie działania 
wykrywania indukcyjnego. 
Zapobiegaj możliwym 
wypadkom! 

Uszkodzony przewód 
zasilający musi zostać 
wymieniony przez
producenta, jego
przedstawiciela serwisowego 
lub osoby o podobnych 
kwalifikacjach, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa. 

OSTRZEŻENIE: Używać 
tylko osłon płyty kuchennej 
zaprojektowanych przez 
producenta urządzenia lub 
wskazanych przez
producenta w instrukcji 
użytkowania jako
odpowiednie lub osłon płyty 
grzejnej wbudowanych w 
urządzenie. Stosowanie 
nieodpowiednich osłon może 
powodować wypadki. 

Konieczne jest
umożliwienie późniejszego 
odłączenia urządzenia 
po jego zamontowaniu. 
Urządzenia rozłączające 
muszą być wbudowane w 
instalację elektryczną 
zgodnie z przepisami 
dotyczącymi instalacji. 

Montaż z szufladą na sztućce 

Jeśli pod płytą kuchenną ma być 
zamontowany mebel lub szuflada 
na sztućce, między tymi dwoma 
elementami musi znajdować się 
płyta oddzielająca. W ten sposób 
zapobiega się przypadkowemu 
kontaktowi z gorącą powierzchnią 
obudowy urządzenia. 

Montaż 
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Płyta musi być zamontowana 20mm 
poniżej dolnej części płyty 
kuchennej. 

Nadzwyczaj wysokie 
przepięcia mogą uszkodzić układ 
sterowania (tak jak w przypadku 
każdego urządzenia 
elektrycznego). 

Użytkowanie i 
konserwacja 

Przed podłączeniem płyty 
kuchennej do sieci elektrycznej 
należy sprawdzić, czy napięcie i 
częstotliwość sieci są zgodne z 
wartościami podanymi na tabliczce 
znamionowej płyty kuchennej, która 
znajduje się pod spodem, oraz w 
karcie gwarancyjnej lub, jeśli 
dotyczy, w karcie danych 
technicznych, którą należy 
zachować wraz z niniejszą 
instrukcją przez cały okres 
użytkowania produktu. 
Podłączenie do instalacji 
elektrycznej należy wykonać za 
pomocą wielobiegunowego 
wyłącznika obwodu lub wtyczki, 
zależnie od możliwości, zgodnie z 
przepływem prądu i z odległością 
między stykami co najmniej 3 mm. 
Zapewnia to odłączenie w nagłych 
wypadkach i umożliwia czyszczenie 
płyty kuchennej. 
Upewnij się, że przewód 
doprowadzający napięcie nie styka 
się z obudową płyty indukcyjnej lub 
obudową piekarnika jeśli jest 
zainstalowany. 
Ostrzeżenie: 

Podłączenie elektryczne musi 
być odpowiednio uziemione, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w 
przeciwnym razie płyta indukcyjna 
może działać nieprawidłowo. 

Ryc. 1 

Zaleca się, aby nie używać  
płyty indukcyjnej podczas 
korzystania z funkcji 
czyszczenia pirolitycznego 
piekarnika z pirolizą ze 
względu na wysoką 
temperaturę, jaką osiąga ten 
typ urządzenia. 

Tylko oficjalny serwis TEKA 
może obsługiwać lub naprawiać 
urządzenie, w tym wymieniać 
przewód zasilający. 

Przed odłączeniem płyty od 
sieci elektrycznej zalecamy 
wyłączenie przełącznika 
odcinającego i odczekanie około 
25 sekund przed wyciągnięciem 
wtyczki. Czas ten jest wymagany, 
aby umożliwić całkowite 
rozładowanie obwodu 
elektrycznego, a tym samym 
wykluczyć możliwość porażenia 
prądem przez styki wtyczki. 

ELEMENTY OBSŁUGI (ryc. 2) 

1 Sensor ogólnego włączania / 
wyłączania. 
2 „Suwak” kursora do sterowania 

mocą. 
3 SENSORY WYBORU POLA i

wskaźnik mocy i / lub ciepła 
resztkowego. 
4 Punkt dziesiętny mocy i / lub 

wskaźnika ciepła resztkowego*. 
5 Bezpośredni dostęp do funkcji 

„Zasilanie”. 
6 Sensor aktywacji funkcji

„Blokuj”. 
7 Lampka kontrolna funkcja 

„Blokuj” aktywowana*. 
8 Sensor aktywacji funkcji

„Stop&Go”. 
Lampka kontrolna funkcja 

„Stop&Go” aktywowana*. 
10 Sensor „Minus” minutnika. 
11 Sensor „Plus” minutnika.
12 Wskaźnik minutnika*.
13 Sensor indywidualnego 

wyłączenia. 
14 Sensor aktywacji funkcji
„Synchro”. (w zależności od 
modelu). 
15 Sensor aktywacji funkcji “Flex 
Zone”. (w zależności od modelu). 

Sensor aktywacji funkcji 
„iCooking”. 

Lampka kontrolna funkcja 
„Podtrzymanie ciepła” aktywowana*. 

Lampka kontrolna funkcja 
„Roztapianie” aktywowana* 

Lampka kontrolna funkcja 
„Wrzenie” aktywowana*. 

Lampka kontrolna funkcja 
“iQuickBoiling” aktywowana*. 

Lampka kontrolna funkcja 
„Synchro” lub „Flex Zone” 

 aktywowana*. 
Sensor aktywacji funkcji 

“iQuickBoiling”. 

UWAGA: * Widoczne tylko podczas 
użycia. Czynności wykonuje się przy 
użyciu sensorów oznaczonych na 
panelu sterowania. 

Certyfikat gwarancji lub 
kartę danych technicznych 
należy zachować wraz z 
instrukcją obsługi przez cały 
okres użytkowania produktu. 
Zawierają one ważne informacje 

 

Połączenie elektryczne 

Instrukcja użytkowania 
sterowania 
d t k
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Indukcyjne pola grzejne mają 
wbudowany wykrywacz naczynia. W 
ten sposób pole przestanie działać, 
jeśli nie będzie na niej naczynia lub 
jeśli naczynie nie będzie 
odpowiednie. 

Nie ma potrzeby mocnego 
naciskania na szybę. Wystarczy 
umieścić palec na sensorze, aby 
aktywować żądaną funkcję. 

Należy użyć suwaka kursora (2), 
aby wyregulować poziomy mocy (0–
9 i P), przesuwając nad nim palcem. 
Przesunięcie w prawo zwiększa 
wartość, natomiast przesunięcie w 
lewo zmniejsza ją. Możliwe jest 
również bezpośrednie wybranie 
poziomu mocy poprzez 
umieszczenie palca bezpośrednio w 
żądanym punkcie suwaka kursora. 

W celu wyboru pola grzejnego w 
tych modelach należy dotknąć 
bezpośrednio NUMER 
WSKAŹNIKA MOCY (3). 

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Kiedy płyta kuchenna jest 
podłączona po raz pierwszy do 
zasilania (lub po zaniku zasilania), 
funkcja Blokowania pojawi się jako 
aktywna (lampka kontrolna 10 
świeci się). W takim przypadku 
należy wyłączyć funkcję 
blokowania, aby włączyć płytę 
kuchenną. Aby to zrobić, należy 
przycisnąć sensor  (6) dopóki 
lampka kontrolna (7) nie wyłączy się 

1  Dotknąć sensor (1) przez co 
najmniej jedną sekundę. 

Sterowanie dotykowe jest teraz 
aktywne i we wszystkich 
wskaźnikach zasilania (3) pojawia 
się 0. Jeśli strefa grzejna jest 
gorąca, odpowiedni wskaźnik 
pokazuje samorzutnie zmieniające 
się H i 0. 

Po włączeniu sterowania należy 
aktywować pole grzejne w ciągu 10 
sekund, w przeciwnym razie 
sterowanie dotykowe
automatycznie się wyłączy 

Gdy sterowanie dotykowe jest 
aktywne, można je w dowolnym 
momencie wyłączyć dotykając 
ogólnego sensora włączania / 
wyłączania nawet jeśli został 
zablokowany (patrz rozdział 
„Blokowanie sensorów płyty 
kuchennej”). Sensor (1) zawsze ma 
priorytet w odłączaniu sterowania 
dotykowego. 

AKTYWACJA PÓL GRZEJNYCH 

Po aktywacji Touch Control za 
pomocą sensora (1) można włączyć 
dowolne pole grzejne, wykonując 
następujące czynności: 

1 Należy wybrać pole za pomocą 
odpowiedniego sensora (3). 
Innymi słowy, naciśnij palcem 
WSKAŹNIK NUMERU. Jeśli 
szkło jest gorące, wskaźnik 
przejdzie od wyświetlania H do 
wyświetlania poziomu 0. Zapala 
się punkt dziesiętny w prawym 
dolnym rogu liczby, wskazując, 
że pole zostało wybrane. 

2 Za pomocą suwaka kursora (2) 
należy wybrać poziom gotowania 
od 0 do 9. 

Dopóki pole jest wybrane, czyli 
innymi słowy punkt dziesiętny się 
świeci, jej poziom mocy może być 
zmieniany 

WYŁĄCZANIE POLA GRZEJNEGO 

Pole można wyłączyć zmniejszając 
jego poziom gotowania do 0. Aby to 
zrobić, pole musi być wcześniej 
wybrane (świeci się punkt dziesiętny). 

Można je również wyłączyć za 
pomocą właściwego sensora 
wyłączenia (13). 

Po wyłączeniu płyty na odpowiednim 
wskaźniku mocy pojawi się H, jeśli 
szklana powierzchnia pola gotowania 
ma podwyższoną temperaturę. 
Istnieje ryzyko oparzenia. Gdy 
temperatura spadnie, wskaźnik 
wyłączy się (jeśli płyta grzewcza 
zostanie odłączona) lub wyświetli 0, 
jeśli nadal będzie włączona. 
Wskaźnik zasilania pokaże symbol 
oznaczający „brak naczynia” 

jeżeli w czasie gdy pole jest 
włączone, a nie zostaje wykryte 
naczynie lub naczynie nie jest 
odpowiednie. 

 
Jeśli naczynie zostanie zdjęte z pola 
podczas jego działania, płyta 
automatycznie przestanie
dostarczać energię i wyświetli 
symbol „brak naczynia”. Kiedy 
naczynie zostanie ponownie 
umieszczone w polu gotowania, 
zasilanie w energię zostanie 
wznowione przy tym samym 
wcześniej wybranym poziomie 
mocy. 

Czas wykrywania naczynia wynosi 1 
minutę. Jeśli naczynie nie zostanie 

umieszczone w tym czasie lub 
naczynie jest nieodpowiednie, pole 

WYŁĄCZANIE SZYSTKICH 
PÓL GRZEJNYCH 
Wszystkie pola grzejne można 
jednocześnie odłączyć za pomocą 
ogólnego sensora włączania / 
wyłączania (1). Wszystkie wskaźniki 
pól grzejnych wyłączą się 

Wykrywanie 
naczyń 

Ryc. 
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gotowania wyłącza się. Wskaźnik 
zasilania przejdzie od 

pokazywania symbolu „brak 
naczynia” do pokazywania 0. 

Po zakończeniu 
gotowania należy wyłączyć pole 
gotowania za pomocą 
dotykowych pól sterujących. W 
przeciwnym razie może 
wystąpić niepożądane działanie, 
jeśli naczynie zostanie 
przypadkowo umieszczone w 
polu gotowania w ciągu 
następnych trzech minut. Unikaj 
możliwych wypadków! 

 
Za pomocą funkcji blokowania 
można blokować inne sensory, z 
wyjątkiem sensora włączania / 
wyłączania (1), aby uniknąć 
niepożądanego działania. Ta 
funkcja jest przydatna jako 
zabezpieczenie przed dziećmi. 

Aby włączyć tę funkcję, należy 
dotknąć sensora (6) przez co 
najmniej jedną sekundę. Po 
wykonaniu tej czynności kontrolka 
(10) włącza się, wskazując, że 
panel sterowania jest 
zablokowany. Aby dezaktywować
funkcję, wystarczy dotknąć 
sensora  (6) ponownie. 

Funkcja blokowania 
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Jeśli sensor włącz / wyłącz (1) 
zostanie użyty do wyłączenia 
urządzenia podczas gdy włączona 
jest funkcja blokowania, ponowne 
włączenie płyty grzejnej nie będzie 
możliwe, dopóki się nie odblokuje. 

Ta funkcja wstrzymuje proces 
gotowania. Minutnik zostanie 
również zatrzymany, jeśli jest 
włączony. 

Włączanie funkcji Stop&Go 

Należy dotknąć sensora Stop&Go 
(8) przez jedną sekundę. Kontrolka 
(9) zaświeci się a 
wskaźniki zasilania pokażą symbol

  wskazując, że gotowanie zostało 
wstrzymane. 

Wyłączanie funkcji Stop&Go 

Ponownie dotknąć Stop & Go (8) i 
sensorów kursora suwaka (2); 
lampka kontrolna zgaśnie (9), a 
gotowanie zostanie wznowione w
tych samych warunkach mocy i
minutnika, które były ustawione 
przed przerwą. 

Ta funkcja dostarcza „dodatkową” 
moc do pola powyżej wartości 
nominalnej. Wymieniona moc
zależy od wielkości pola (patrz 
wartości oznaczone * w części 
prezentacyjnej), z możliwością 
osiągnięcia maksymalnej wartości 
na jaką pozwala generator. 

1 Wybierz żądane pole za pomocą 
odpowiedniego sensora (3).
Punkt dziesiętny zaświeci się. 

2 Na suwaku kursora należy 
nacisnąć bezpośrednio na 
pozycję (5). Wskaźnik poziomu 
mocy pokaże symbol P, a pole 
zacznie dostarczać dodatkową 
moc. 

Ta innowacyjna funkcja jest
niezwykle pomocna przy gotowaniu 
makaronu, ryżu, jajek lub gotowaniu 
dowolnej innej żywności. Ta funkcja 
umożliwia wykonanie tej metody
gotowania „prawie” automatyczne . 

Ta funkcja jest dostępna tylko na 

polach, na których pojawia się ten 

symbol. 

Wymagania dotyczące naczynia 

Aby prawidłowo używać funkcji 
sterowania gotowaniem, naczynie 
musi mieć następujące cechy: 
Rozmiar dna jak najbardziej

zbliżony do średnicy pola. 
- BEZ PRZYKRYCIA. 
- Napełniony w ponad połowie 

wodą o temperaturze pokojowej 
(nigdy nie należy używać letniej 
lub gorącej wody). Niespełnienie 
tych wymagań spowoduje 
nieodpowiednie sterowanie 
gotowaniem. 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: nie należy 
używać tej funkcji do innych 

 celów niż gotowanie wody. Nigdy 
 nie używać oleju. Może się 

przegrzać i zapalić Aktywacja 
funkcji: 

Wybrać odpowiednie pole. Punkt 
dziesiętny świeci się. 

Wcisnąć sensor (22). Znak 
pojawi się na wskaźniku pola, a 
kontrolka (20) włączy się. W 

 minutniku tego pola pojawi się 
ruchomy segment wskazujący, że 
system zaczął monitorować 
gotowanie. 

Gdy system wykryje, że woda 
niedługo się zagotuje, rozlegnie się 
początkowy sygnał dźwiękowy. 

 Należy wykorzystać ten czas na 
przygotowanie potrawy, którą 
chcesz ugotować/ przygotować. 

Po 30 sekundach rozlegnie się 
drugi sygnał dźwiękowy. Jeśli 
jeszcze tego nie zrobiłeś, nadszedł 
czas, aby włożyć jedzenie do 
garnka. Po drugim sygnale 
dźwiękowym system aktywuje 
minutnik jako chronometr, aby 
można było kontrolować, jak długo 
jedzenie się już gotuje. 
Kilka sekund po uruchomieniu 

chronometru rozlegnie się trzeci 
 sygnał dźwiękowy, wskazując, że od 

tego momentu system zmniejszy 
dostarczoną energię w celu 
utrzymania łagodnego i stabilnego 

 gotowania. Chronometr pozostanie 
aktywny, dopóki gotowanie nie 
zakończy się 

W razie potrzeby chronometr może 
być wyłączony i można wtedy ustawić 
czas odliczania, a pole automatycznie 
się wyłączy (patrz rozdział Funkcja 
minutnika). 

Wyłączanie funkcji 

Można anulować tę funkcję w 
 dowolnym momencie po prostu 

wyłączając pole lub zmieniając 
poziom mocy. 

 
Sterowanie dotykowe ma specjalne 
funkcje, które pomagają 
użytkownikowi gotować używając 
sensora iCooking   (16). Te 
funkcje są dostępne w zależności 
od modelu. 

Aby aktywować specjalną funkcję w 
strefie: 

1 Najpierw należy ją wybrać; a 
następnie punkt dziesiętny (4) 
będzie aktywny na wskaźniku 
mocy (3). 

2 Teraz należy kliknąć na sensor 
iCooking  (16). Następujące po 
sobie kolejne naciśnięcia będą 
powodować przeglądanie 
wszystkich funkcji gotowania 
dostępnych w każdej strefie. 
Aktywacja funkcji zostanie 
pokazana za pomocą 
odpowiednich diod (17), (18) i 
(19). 

Aby w dowolnym momencie 
anulować specjalną włączoną 
funkcję, należy dotknąć „suwaka” 
sensora kursora (2) powiązanej 
strefy, aby ją wybrać. Zaświeci się 
punkt dziesiętny (4) wskaźnika 
zasilania (3). Następnie należy 
dotknąć ponownie kursora „suwaka” 
(1) aby ustawić nowy poziom mocy 
lub wyłączyć strefę, można też 
wybrać inną specjalną funkcję 

Funkcje specjalne
iCooking : 

Funkcja Moc

Funkcja Stop & Go 

Maksymalny czas działania funkcji 
dodatkowej mocy podano w tabeli 
1. Po upływie tego czasu poziom 
mocy automatycznie zmieni się na 
9. 
26

Funkcja iQuickboiling 
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dotykając ponownie sensora 
iCooking  (16). 

FUNKCJA UTRZYMYWANIA 
CIEPŁA: 

Ta funkcja automatycznie ustawia 
odpowiedni poziom mocy, aby 
utrzymać ciepło ugotowanego 
jedzenia. 

W celu jej włączenia należy 
wybrać pole i nacisnąć sensor 

iCooking  (16), aż zaświeci się 
dioda LED (17) znajdująca się na 

ikonce. Kiedy funkcja zostanie 
włączona, pojawi się symbol 
na wskaźniku zasilania (3). 
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Możesz zmienić tę funkcję w 
dowolnym momencie wyłączając 
pole lub zmieniając poziom mocy 
lub wybierając inną specjalną 
funkcję różnicową. 

FUNKCJA ROZTAPIANIE 

Ta funkcja utrzymuje niską 
temperaturę w strefie gotowania. 
Nadaje się idealnie do odmrażania 
żywności lub do powolnego topienia 
innych rodzajów żywności, takich 
jak czekolada, masło itp. 

W celu jej włączenia należy wybrać 
pole i nacisnąć sensor iCooking  

(16), aż zaświeci się dioda LED (18) 
znajdująca się na ikonce. Kiedy 

funkcja zostanie 
włączona, pojawi się symbol  
na wskaźniku zasilania (3). 

Możesz zmienić tę funkcję w 
dowolnym momencie wyłączając 
pole lub zmieniając poziom mocy 
lub wybierając inną specjalną 
funkcję różnicową. 

FUNKCJA WRZENIA 

Funkcja ta pozwala podtrzymywać 
wrzenie. 

Po ugotowaniu potrawy włączyć 
pole wybierając je i naciskając 
sensor iCooking (16) aż dioda 
LED 
(19) znajdujący się na ikonce 
zaświeci się. Po włączeniu funkcji 
symbol  pojawi się na wskaźniku 
zasilania (3). 

Możesz zmienić tę funkcję w 
dowolnym momencie wyłączając 
pole lub zmieniając poziom mocy 
lub wybierając inną specjalną 
funkcję różnicową. 

 
Jeśli z powodu błędu jedna lub kilka 
stref grzewczych nie wyłączy się, 
urządzenie zostanie automatycznie 
odłączone po upływie określonego 
czasu (patrz tabela 1). 

Tabela 1 

Wybrany 
poziom 
mocy 

Maksymalny czas 
działania 

(w godzinach) 

0 

1 8 

2 8 

3 5 

4 4 

5 4 

6 3 

7 2 

8 2 

9 1 

P 10 minut, zmienia się 
ponownie na 9

Po uruchomieniu funkcji „wyłącznika 
bezpieczeństwa” wyświetlane jest 0 
jeśli temperatura powierzchni szkła 
nie jest niebezpieczna dla 
użytkownika lub H, jeśli istnieje 
ryzyko oparzenia. 

Należy pamiętać, że funkcja 
bezpieczeństwa włącza się nawet 
gdy sterowanie dotykowe jest 
wyłączone 

Należy zachować ostrożność i nie 
umieszczać przedmiotów na panelu 
dotykowym! 

Ta funkcja ułatwia gotowanie 
zakładając, że nie musisz być cały 
czas obecny: Można ustawić 
minutnik dla pola, który wyłączy się, 
gdy upłynie żądany czas. 

W przypadku tych modeli można 
jednocześnie zaprogramować 
każde pole na czas od 1 do 90 
minut. 

Ustawianie minutnika dla danego 
pola 
Aby ustawić minutnik dla danego 
pola należy wykonać następujące 
czynności. 

1 Należy wybrać żądane pole 
dotykając bezpośrednio jego 
odpowiedniego wskaźnika 
(3) i wybrać poziom mocy za 
pomocą suwaka kursora (2). 

2 Dwie cyfry minutnika dla wybranego 
pola włączą się pokazując „- -”. 
Można ustawić żądany czas za 
pomocą sensorów (10) i (11). 

3 Po kilku sekundach odliczanie 

Funkcja 
minutnika 

Wyłącznik 
b i ń t  

bezpieczeństwa
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zaczyna się. Gdy pozostanie 
mniej niż minuta, zegar zacznie 
odliczać sekundy. 

Po zakończeniu odliczania 
odpowiednie pole grzejne wyłączy 
się i pojawi się seria sygnałów 
dźwiękowych. Można je 
zatrzymać, dotykając jednego z 
sensorów 

(10) lub (11) powiązanych z
zegarem. 

Wyłączanie zegara 

Jeśli potrzebne jest zatrzymanie 
zegara przed upływem 
zaprogramowanego czasu można 
to zrobić w dowolnym momencie, 
po prostu ustawiając jego wartość 
na „--”. 

1 Należy wybrać pole, dla którego 
minutnik ma zostać zatrzymany, 
bezpośrednio dotykając 
odpowiedniego wskaźnika (3). 

2 Ustawić wartość zegara na „--” 
za pomocą sensora „mniej” 
(10). Można to również zrobić 
szybciej, naciskając 
jednocześnie przyciski „mniej” i 
„więcej” (10) i (11). 

Za pomocą tej funkcji można 
osiągnąć sytuację, że dwa pola, 
jak to pokazano na ekranie, 
działają jednocześnie, zarówno co 
do wyboru poziomu mocy, jak i do 
aktywacji funkcji minutnika. 
Aby włączyć tę funkcję należy 
nacisnąć sensor  (14) lub (15). 
Po wykonaniu tej czynności punkty 
dziesiętne (14) dla pól zapalają 
się, a oba przełączają się na 
poziom mocy 5. 

Minutnik (12) dolnego pola 
wyłączy się i od tego momentu 
górny minutnik będzie wskazywał
wartości zegara dla obu. 

Aby wyłączyć tę funkcję należy 
ponownie nacisnąć sensor  (14) 
lub (15). Należy skontaktować się 
z serwisem w celu obsługi lub 
naprawy urządzenia, w tym 
wymiany przewodu zasilającego. 

* Należy używać naczyń z grubym,
całkowicie płaskim spodem 

* Garnki / patelnie o mniejszej 
średnicy niż pokazana 
powierzchnia grzejna nie są 
zalecane. 

* Nie należy przesuwać garnków 
ani patelni po szkle, ponieważ 
można je zarysować. * Chociaż 
szkło jest odporne na uderzenia 
dużych garnków i patelni 
pozbawionych ostrych krawędzi, 
należy starać się aby nie
uderzać w nie. 

* Aby uniknąć uszkodzenia 
powierzchni ze szkła 
ceramicznego, nie należy 
przeciągać garnków i patelni po 
szkle oraz utrzymywać ich 
spodnie powierzchnie w 
czystości i dobrym stanie. 

* Zalecane średnice dna naczyń 
(patrz Tabela 2) 

Tabela 2 

Strefa (mm) 
Zalecana 
minimalna 

średnica (mm) 

Ø145 Ø100 

Ø180 Ø120 

Ø210 Ø130 

Ø260 Ø140 

Ø280 Ø150 

Ø280DZ Ø110/200 

Ø300DZ Ø120/210 

Flex 235x180 Ø120 

Flex 270x180 Ø140 

Należy starać się aby na 
szkle nie rozsypywać cukru ani 
produktów zawierających cukier, 
ponieważ gdy powierzchnia jest 
gorąca, może to spowodować jej 
uszkodzenie. 

powtarzające się przypalenia można 
usunąć za pomocą skrobaka z 
ostrzem. 
Nieznaczne naloty odcienia koloru są 
powodowane przez garnki i patelnie z 
resztkami tłuszczu pod spodem lub z 
powodu tłuszczu znajdującego się 
między szkłem a naczyniem podczas 
gotowania. Można je usunąć za 
pomocą niklowanego druciaka z wodą 
lub specjalnego środka do 
czyszczenia ceramicznych płyt 
grzewczych. Przedmioty z tworzywa, 
cukier lub żywność zawierająca dużo 
cukru, które stopiły się na 
powierzchni, należy natychmiast 
usunąć za pomocą skrobaka. 

Metaliczne przebłyszczenia są 
powodowane przez przeciąganie 
metalowych garnków i patelni po 
szybie. Można je usunąć dokładnie 
czyszcząc za pomocą specjalnego 
środka do płytek ceramicznych ze 
szkła, chociaż może być konieczne 
kilkakrotne powtórzenie procesu 
czyszczenia. 

Ostrzeżenie: 

Garnek lub patelnia może 
przylgnąć do szkła z powodu 
stopienia się produktu między nimi. 
Nie należy próbować podnosić 
garnka gdy pole grzewcze jest 
zimne! Może to spowodować 
pęknięcie szkła. 

Nie należy stawać na szkle 
ani opierać się na niej, ponieważ 
może ona pęknąć i spowodować 
zranienie. Nie należy używać szkła 
jako powierzchni do umieszczania 
przedmiotów. 

TEKA INDUSTRIAL SA zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian 
w instrukcjach, które uzna za 
konieczne lub użyteczne, bez 
uszczerbku dla istotnych cech 
produktu. 

Sugestie i 
zalecenia 

Funkcje Flex Zone i 
Synchro (w zależności 

d d l )

Jeśli coś nie działa Aspekty 
środowiskowe Czyszczenie 

i 
k j
konserwacja



 PL 

30 

należy skontaktować się z 
lokalnymi władzami, 
przedsiębiorstwami utylizacji 
odpadów komunalnych lub 
sklepem, w którym zakupiono 
produkt. 

Zastosowane materiały 
opakowaniowe są przyjazne dla 
środowiska i mogą zostać w 
całości poddane recyklingowi. 
Elementy z tworzyw sztucznych 
są oznaczone>PE<,>LD<, 
>EPS<itp. Materiały 
opakowaniowe, tak jak odpady 
komunalne, należy wyrzucać do 
właściwego lokalnego
pojemnika. 

Spełnienie wymogów 
efektywności energetycznej 
urządzenia: 
- Urządzenie zostało 
przetestowane pod względem 
zgodności z normą EN 60350-2, 
a uzyskana wartość w Wh/Kg 
jest podana na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 

Poniższe porady będą pomocne 
aby oszczędzać energię za 
każdym razem podczas 
gotowania: 
* Należy używać odpowiedniej

pokrywki do każdego garnka, o 
ile jest to możliwe. Gotowanie 
bez przykrycia zużywa więcej 
energii. 

* Należy używać naczyń z płaskim 

spodem i o odpowiedniej średnicy 
podstawy, aby dopasować do 
rozmiaru strefy gotowania. 
Producenci naczyń zwykle podają 
górną średnicę garnka, która jest 
zawsze większa niż średnica 
podstawy. 

* Gdy do gotowania używana jest 
woda należy używać małych 
ilości, aby zachować witaminy i 
minerały pochodzące z warzyw 
oraz nastawić minimalny poziom 
mocy pozwalający podtrzymać 
gotowanie. Wysoki poziom mocy
jest niepotrzebny i marnuje
energię. 

* Należy używać małych garnków z 
niewielką ilością jedzenia. 

Aby utrzymać urządzenie w dobrym 
stanie, należy je czyścić po 
ostygnięciu za pomocą 
odpowiednich produktów i narzędzi. 
Ułatwi to pracę i pozwoli uniknąć 
gromadzenia się brudu. Nigdy nie 
należy używać szorstkich środków 
czyszczących lub narzędzi, które 
mogłyby porysować powierzchnię, 
lub urządzeń do czyszczenia parą. 

Lekkie zabrudzenia 
nieprzywierające do powierzchni 
można usunąć za pomocą wilgotnej 
szmatki i delikatnego detergentu lub 
ciepłej wody z mydłem. Jednak w 
przypadku silniejszych plam lub 
tłuszczu należy użyć specjalnego 
środka do czyszczenia 
ceramicznych płyt grzewczych i 
postępować zgodnie z instrukcjami 
na opakowaniu. Brud, który mocno 
przylgnął z powodu 

 
Symbol na produkcie lub jego 
opakowaniu oznacza, że tego 
produktu nie można traktować 
jak zwykłych odpadów 
domowych. Produkt ten należy 
oddać do recyklingu do punktu 
zbiórki urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Zapewniając 
prawidłową utylizację tego 
produktu, unikniesz szkód w 
środowisku i zdrowiu 
publicznym, co może się mieć 
miejsce, jeśli podejście do 
produktu nie będzie właściwe. 
Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat 
recyklingu tego produktu, proszę 

Przed skontaktowaniem się z 
serwisem technicznym należy 
wykonać sprawdzeń opisanych 
poniżej. 

 
Urządzenie nie działa: Upewnić się, 
że przewód zasilający jest 
podłączony. 

 
Strefy indukcyjne nie wytwarzają 
ciepła: 
Naczynie nie jest odpowiednie (nie 
ma ferromagnetycznego dna lub jest 
zbyt małe). Sprawdzić, czy dno 
naczynia przyciąga magnes, lub 
użyć większego naczynia. 

 
Po rozpoczęciu gotowania w 
strefach indukcyjnych słychać 
buczenie: W przypadku  
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naczyń, które nie są bardzo grube 
lub nie są jednoczęściowe, 
buczenie wynika z przeniesienia 
energii bezpośrednio na dno 
naczynia. Buczenie nie jest wadą, 
ale jeśli mimo to chce się go 
uniknąć, należy nieco zmniejszyć 
moc lub użyć naczynia z grubszym 
dnem i / lub jednoczęściowego. 

Sterowanie dotykowe nie świeci 
lub pomimo świecenia się nie 
reaguje: 
Nie wybrano strefy grzewczej. 
Przed uruchomieniem należy 
wybrać strefę grzewczą. Na 
sensorach jest wilgoć i/ lub twoje 
palce są wilgotne. Należy 
utrzymywać powierzchnię dotykową 
i / lub palce w czystości i suchości. 
Funkcja blokowania jest włączona. 
Odblokować elementy sterujące. 

Podczas gotowania słychać 
dźwięk wentylatora, który trwa 
nawet po zakończeniu 
gotowania: 
Strefy indukcyjne są wyposażone w 
wentylator, który zapewnia 
chłodzenie elektroniki. Włącza się 
tylko wtedy, gdy obwody 
elektroniczne stają się gorące. 
Wyłącza się ponownie, gdy obwody 
ostygną, niezależnie od tego, czy 
płyta jest włączona, czy nie. 

Podczas smażenia lub duszenia 
potraw wydaje się, że energia 
stref indukcyjnych maleje 
(„element indukcyjny nagrzewa 
się mniej”). 
Jeśli temperatura szkła lub układu 
elektronicznego stanie się zbyt 
wysoka podczas gotowania, 
zacznie działać system 
automatycznej ochrony, który 
reguluje moc elementów grzejnych, 
aby temperatura nie rosła dalej. 
Problemy z nadmierną temperaturą 
podczas gotowania występują tylko 
w ekstremalnych sytuacjach 
(dłuższy czas pracy przy 
maksymalnej mocy) lub gdy 
instalacja jest niewystarczająca. 
Sprawdzić, czy instalacja została 
wykonana zgodnie ze wskazówkami 
w instrukcji obsługi. 

Pole grzewcze wyłącza się, a na 
wyświetlaczu pojawia się 
komunikat C81 lub C82 : 
Nadmierna temperatura układów 
elektronicznych lub na szkła. 
Odczekać chwilę, aż elektronika  

ostygnie lub zdjąć garnek lub 
patelnię, aby szkło ostygło. 

Płyta zaczyna nagle emitować 
sygnał dźwiękowy. 
Ściereczka, naczynie lub płyn 
znajduje się nasterowaniu 
dotykowym. Usunąć wszelkie 
przedmioty zakrywające sterowanie 
dotykowe i / lub wyczyść wszelkie 
płyny, które mogły zostać na nim 
rozlane. Minutnik został 
uruchomiony, a ustawiony czas 
zakończył się. Dotknąć sensora 
zegara, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy. 

Płyta grzejna (lub dowolne z pól 
grzewczych) 
wyłącza się podczas gotowania. 
Naczynie, ściereczka lub płyn 
zakrywa sterowanie dotykowe. 
Usunąć wszelkie przedmioty, które 
mogą zakrywać sterowanie 
dotykowe. Jedno lub kilka pól 
grzewczych uległo przegrzaniu. 
Pozwolić przegrzanym polom 
grzewczym ostygnąć przez kilka 
minut, przed ich ponownym 
włączeniem. 

 
Pole grzewcze nie wyłączyło się  
po upływie nastawionego czasu. 
Pole grzewcze nie zostało 
ustawione poprawnie. Upewnić się, 
że czas został ustawiony zgodnie z 
instrukcją obsługi. 

 
Podczas gotowania na poziomie 
poniżej 9 moc waha się. Generator 
indukcyjny kuchenki włącza się i 
wyłącza na przemian w celu 
utrzymania wybranego poziomu 
gotowania. To nie jest wada. 

Symbol pojawi się na wskaźniku 
mocy pola grzewczego: 
System indukcyjny nie znajduje 
garnka ani patelni na płycie 
grzewczej lub naczynie jest 
nieodpowiedniego typu. 
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