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Instrukcja obsługi 
 
Szanowny Kliencie! 

Cieszymy się z okazanego nam zaufania. 

Jesteśmy przekonani, że zakupiona przez 
Ciebie płyta kuchenna w pełni zaspokoi 
Twoje potrzeby. 

To nowoczesny, funkcjonalny i praktyczny 
model wyprodukowany przy użyciu 
najwyższej jakości materiałów, które 
zostały poddane ścisłej kontroli jakości 
podczas całego procesu produkcyjnego. 

Przed zainstalowaniem i użyciem prosimy 
o dokładne przeczytanie niniejszej 
instrukcji i ścisłe jej przestrzeganie, 
ponieważ zapewni to lepsze efekty 
użytkowania urządzenia. 

Instrukcję obsługi należy przechowywać 
w bezpiecznym miejscu, tak aby można 
było łatwo z niej skorzystać i tym samym 
przestrzegać warunków gwarancji. 

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji 
konieczne jest przesłanie dowodu zakupu 
wraz z kartą gwarancyjną. 

Kartę gwarancyjną lub, w 
stosownych przypadkach, kartę 
danych technicznych wraz z instrukcją 
obsługi należy przechowywać przez 
cały okres użytkowania urządzenia. 
Zawierają one ważne informacje 
techniczne na temat urządzenia. 

Instrukcje bezpieczeństwa 

Przed pierwszym użyciem należy 
dokładnie przeczytać instrukcję instalacji i 
podłączenia. 

Te modele płyt grzejnych mogą być 
instalowane w takich samych meblach 
kuchennych jak piekarniki marki TEKA . 

Dla bezpieczeństwa montaż powinien być 
wykonany przez uprawnionego fachowca 
i zgodny z obowiązującymi standardami. 

Analogicznie, wszelkie prace wewnątrz 
płyty, w tym wymiana przewodu 
zasilającego, powinny być wykonywane 
tylko przez serwis firmy TEKA. 

Uwaga: 

 W przypadku pęknięcia lub 
ukruszenia szkła ceramicznego należy 
natychmiast wyłączyć 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 mogą się nagrzewać podczas 
pracy. Unikać dotykania pól grzejnych. 
Dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą 
przebywać z dala od płyty kuchennej, 
chyba że są pod stałym nadzorem. 

Urządzenie może być używane 
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, 
osoby z upośledzeniem sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej 
oraz osoby nie posiadające 
odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy WYŁĄCZNIE pod nadzorem lub 
po otrzymaniu odpowiednich instrukcji 
użytkowania urządzenia i pod 
warunkiem że rozumieją one związane 
z tym niebezpieczeństwa. Czyszczenie 
i konserwacja przez użytkownika nie 
mogą być wykonywane przez dzieci 
pozbawione nadzoru. 

Dzieciom nie mogą bawić się 
urządzeniem. 
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Środki ostrożności. Gotowanie 
na tłuszczu lub oleju bez stałego 
nadzoru jest niebezpieczne, ponieważ 
może nastąpić zapłon. Nigdy nie 
należy gasić ognia wodą! W takim 
przypadku odłączyć urządzenie i 
zakryć płomienie pokrywką, talerzem 
lub kocem. 

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

Jeśli pola grzejne działają lub były 
ostatnio używane, niektóre obszary płyty 
są gorące i mogą spowodować oparzenie. 
Dzieci nie powinny zbliżać się do 
urządzenia. 

Nie umieszczać metalowych 
przedmiotów, takich jak noże, widelce, 
łyżki lub pokrywki na powierzchni płyty 
kuchennej, ponieważ mogą się bardzo 
rozgrzać. 1). 

W przypadku smażenia na oleju 
należy mieć płytę pod nadzorem, 
ponieważ płyty indukcyjne nagrzewają się 
bardzo szybko i mogą spowodować 
zapalenie się. 

Zaleca się, aby nie używać płyty 
indukcyjnej podczas korzystania z funkcji 
pirolitycznego czyszczenia piekarnika z 
pirolizą ze względu na wysoką 
temperaturę osiąganą przez ten typ 
urządzenia. 
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Montaż 
INSTALACJA I REGULACJA POWINNY 
BYĆ WYKONYWANE PRZEZ 
FACHOWCA Z UPRAWNIENIAMI 
ZAZNAJOMIONEGO Z AKTUALNYMI 
STANDARDAMI INSTALACJI. 

Umiejscowienie płyty 
kuchennej 

W celu montażu tych modeli należy 
wyciąć w blacie otwór o wymiarach 
pokazanych na rysunku 2. 

System mocowania do blatu jest 
odpowiedni dla grubości 20, 30 i 40 mm. 

Minimalna odległość między 
powierzchnią, na której znajdują się 
naczynia a dolną powierzchnią szafki 
kuchennej lub okapem umieszczonym 
nad płytą kuchenną wynosi 650 mm. Jeśli 
instrukcje instalacji okapu zalecają, aby 
odstęp był większy, należy postępować 
zgodnie z tym zaleceniem. 

Szafka, w której zostanie umieszczona 
płyta grzejna i piekarnik, powinna zostać 
odpowiednio zamocowana. 

MONTAŻ Z SZUFLADĄ NA SZTUĆCE 
LUB DOLNĄ SZAFKĄ 

Dla płyt ceramicznych TZ 3210, jeśli pod 
płytą ma być umieszczona szafka lub 
szuflada na sztućce, konieczne jest 
umieszczenie między nimi płyty 
oddzielającej. Płyta powinna znajdować 
się 20 mm poniżej spodu płyty kuchennej, 
z wolną przestrzenią co najmniej 20 mm 
sięgającą aż do końca szafki (ryc. 1). 

Zapobiega to przypadkowemu kontaktowi 
z gorącą powierzchnią obudowy pól 
grzejnych pod urządzeniem (ryc. 1). 

Nie przechować w szufladzie 
przedmiotów, które mogą zasłaniać 
wentylatory płyty kuchennej oraz 
materiałów łatwopalnych. 

 

 
 

Ryc. 1 
Minimalny odstęp 
od ściany 

Minimalne odstępy 
wentylacyjne 

Otwory 
montażowe 

TZ 3210:  

min. 40 
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MONTAŻ Z PIEKARNIKIEM Z 
TERMOOBIEGIEM POD PŁYTĄ 

Piekarnik powinien zostać 
zamontowany zgodnie z 
odpowiednią instrukcją. 

W tylnej części szafki należy 
wykonać otwór 20 mm, aby umożliwić 
dopływ zimnego powietrza (patrz ryc. 
1). 

Przed zamontowaniem płyty 
kuchennej należy obchodzić się z 
nią ostrożnie, ponieważ wystające 
części lub ostre krawędzie mogą 
spowodować obrażenia. 

Podczas montażu szafek lub 
urządzeń nad płytą grzejną płytę 
należy przykryć panelem, aby szkło 
zostało uszkodzone przez 
przypadkowe uderzenie lub duży 
ciężar. 

Kleje zastosowane do 
produkcji szafki kuchennej oraz do 
klejenia dekoracyjnego laminatu na 
powierzchni blatu powinny 
wytrzymywać temperatury do 100 
°C. 

TEKA nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
awarie lub uszkodzenia 
spowodowane wadliwą instalacją. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE 
USZKODZENIA SZKŁA WSKUTEK 
UDERZENIA LUB JEŚLI JEST 
UŻYWANE NIEPRAWIDŁOWO. 
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Mocowanie płyty kuchennej 

Gdy otwór zostanie odpowiednio 
wykonany, podkładkę uszczelniającą 
należy umieścić na spodniej powierzchni 
szkła. Silikon nie powinien być 
nakładany między szkło a blat szafki, 
ponieważ jeśli konieczne będzie 
wyjęcie płyty z jej miejsca osadzenia 
szkło może pęknąć podczas próby 
demontażu. 

Mocowanie płyty do szafki należy 
wykonać przez zamontowanie czterech 
wsporników do istniejących otworów w 
dolnej części obudowy (dwa z przodu i 
dwa z tyłu). Istnieją dwie możliwości 
umieszczenia wsporników, tak jak 
pokazano na ryc. 3. 

 

W zależności od grubości szafki może być 
konieczne użycie dołączonych wkrętów 
samogwintujących, które będą stanowiły 
dodatkowe zabezpieczenie; należy je 
włożyć w okrągłe otwory wspornika. 
Nagwintowanie otworu zostanie 
wykonane podczas wkręcania wkręta. 
Gwint należy wykonać przed 
przymocowaniem wspornika do płyty 
grzejnej.

 

Podłączanie do zasilania 

Podłączenie elektryczne wykonuje się za 
pomocą wielobiegunowego przełącznika 
lub wtyku, zależnie od dostępności, 
pasujących do natężenia prądu i o 
minimalnej odległości między stykami 
wynoszącej 3 mm, co zapewni 
rozłączenie w przypadku awarii lub 
czyszczenia płyty. 

Połączenie powinno obejmować 
prawidłowe uziemienie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

Jeśli elastyczny przewód zasilający 
zamontowany w tych urządzeniach musi 
zostać wymieniony, należy skorzystać z 
autoryzowanego serwisu TEKA. 

Przewód zasilający nie powinien stykać 
się z korpusem płyty kuchennej ani z 
korpusem piekarnika, jeśli piekarnik jest 
zainstalowany w tej samej szafce.  

 

Ryc. 3 Podkładka 
uszczelniająca 

Podkładka 
uszczelniająca 
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Specyfikacja 
techniczna 

Dane techniczne 

Napięcie zasilania i częstotliwość 
powinny być zgodne z danymi na 
tabliczce znamionowej. 

Wymiary i charakterystyka 

Modele TZ 3210 

Wymiary płyty kuchennej 

Wysokość (mm) 62 

Długość (mm) 510 

Szerokość (mm) 300 

Wymiary otworów w szafce 

Długość (mm) 490 

Szerokość (mm) 270 

Głębokość (mm) 58 

Konfiguracja 

Indukcyjna płyta 
grzejna 
2300 / 3200* W 

 

Indukcyjna płyta 
grzejna 1400 / 1800* 
W 

 

Promiennikowa płyta 
grzejna 
700/ 1700 W 

 

Promiennikowa płyta 
grzejna 
1200 W 

1 

Promiennikowa płyta 
grzejna 
1800 W 

1 

Zasilanie elektryczne 

Moc nominalna (W) 
dla 230 V 

3000 

Napięcie zasilania (V) 230 V 

Częstotliwość (Hz) 5 0 / 6 0  

Płyta klasy 3 
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Użytkowanie i konserwacja 

 
 

Instrukcja obsługi panelu 
dotykowego (TZ 3210) 

PRZYCISKI PANELU STEROWANIA 
(patrz ryc. 4) 

Przycisk włączania / wyłączania. 
Wskaźniki pola grzejnego. 
Wskaźnik mocy grzania i / lub ciepła 
resztkowego. 
Przycisk zmniejszenia mocy grzania. 
Przycisk zwiększenia mocy grzania. 
Przycisk blokady (blokuje pozostałe 
przyciski z wyjątkiem wł./wył.). 
Lampka kontrolna uaktywnionej 
blokady 
Punkt dziesiętny. 

UWAGA: * Widoczne tylko, gdy 
urządzenie działa. 

Czynności wykonuje się przy użyciu 
przycisków oznaczonych na panelu 
sterowania. Nie jest konieczne 
wywieranie nacisku na szkło; wystarczy 
dotknąć pola przycisku palcem, aby 
włączyć żądaną funkcję. 
 
Każde działanie jest potwierdzane 
sygnałem dźwiękowym. 
Przy pierwszym podłączeniu płyty do 
prądu lub w przypadku przerwy w 
zasilaniu urządzenie przeprowadzi 

samokontrolę i pozostanie z „włączoną 
blokadą” (zapalona lampka kontrolna 7). 

Nacisnąć przycisk blokady  (6) aż do 
zgaśnięcia lampki kontrolnej. Płyta 
zostanie odblokowana. 

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

1 Przytrzymać przycisk  (1) przez 
przynajmniej 1 sekundę. 

Dotykowy panel sterowania zostanie 
aktywowany i da się słyszeć sygnał 
dźwiękowy. Jeśli strefa grzejna jest 
gorąca odpowiedni wskaźnik pokazuje na 

zmianę symbole  i  . 
Następne działanie musi zostać 
wykonane w ciągu 10 sekund; w 
przeciwnym razie dotykowy panel 
sterowania wyłączy się automatycznie. 
Po włączeniu dotykowego panelu 
sterowania można go w dowolnym 
momencie wyłączyć poprzez dotknięcie 

przycisku  (1), nawet jeśli urządzenie 
zostało zablokowane (aktywowana 

funkcja blokady). Przyciskiem  (1) w 
każdej chwili można odłączyć dotykowy 
panel sterowania
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AKTYWOWANIE PÓL GRZEJNYCH 

Pola grzejne są dezaktywowane, a 
odpowiadające im wskaźniki mocy 

grzania (3) pokazują  , aż do chwili 
wybrania poziomu mocy. Jeśli wszystkie 

pola grzejne są w pozycji  , w ciągu 10 
sekund można aktywować jedno z nich; w 
przeciwnym razie dotykowy panel 
sterowania wyłączy się automatycznie. 

Użyć przycisku  i  (5/4) w celu wyboru 
poziomu mocy. Po dotknięciu przycisku 

 (5) pole grzejne uzyska poziom 1 a 
przy każdym dalszym przyciśnięciu 
poziom mocy będzie wzrastał aż do 

maksymalnie 9. Za pomocą przycisku  
(4) można zmniejszyć poziom mocy 
grzania. 

Aby szybko włączyć pole grzejne do 
maksymalnej mocy: gdy pole grzejne 

ustawione jest na 0, dotknąć przycisku  
(4). Pole grzejne uruchomi się z 
maksymalnym poziomem mocy (poziom 

). 

Jeśli którykolwiek z tych przycisków 
zostanie przytrzymany, działanie będzie 
następowało co pół sekundy i nie 
potrzeba naciskać ich pulsacyjnie. 

WYŁĄCZANIE PÓL GRZEJNYCH 

Użyć przycisku  (4) w celu obniżenia 

mocy grzania do poziomu . Pole grzejne 
wyłączy się automatycznie. 

W celu szybkiego włączenia pola 
grzejnego: niezależnie od poziomu mocy 

jednoczesne przyciśnięcie  i  (5/4) 
powoduje natychmiastowe wyłączenie 
pola grzejnego. 

Gdy pole grzejne zostaje wyłączone, a 
jego powierzchnia jest gorąca, na 
wskaźniku mocy pojawia się symbol H, co 
oznacza ryzyko poparzenia. Gdy 
temperatura spadnie, wskaźnik wyłączy 
się, jeśli płyta zostanie odłączona lub, jeśli 
jest podłączona, wskaźnik będzie 

pokazywać . 

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Płytę grzejną można wyłączyć w 
dowolnym momencie używając przycisku 

 (1). W tym momencie będzie słyszalny 
dźwięk, a wskaźniki zasilania (3) zgasną 
pod warunkiem, że wskaźniki ciepła 

resztkowego  nie muszą być 
aktywowane. 

Blokowanie przełączników 
płyty grzejnej 

Można użyć przycisku blokady   (6) aby 
zablokować wszystkie przyciski na panelu 
sterowania. Pozwoli to zapobiec 
przypadkowemu wykonaniu 
niepożądanych operacji i spowoduje, że 
dzieci nie będą mogły bawić się 
urządzeniem. Po aktywacji przycisku 
blokady zaświeci się lampka kontrolna 
(7). 

Niemniej jednak, jeśli dotykowy panel 
sterowania jest włączony, można go 

wyłączyć za pomocą przycisku wł./wył.  
(1) nawet jeśli urządzenie jest 
zablokowane (lampka kontrolna 8 świeci 
się). Z drugiej strony, jeśli dotykowy panel 
sterowania jest wyłączony, funkcja 
blokady nie pozwala na użycie przycisku 

wł./wył.  (1). 

Aby dezaktywować funkcję blokady 

wystarczy dotknąć przycisku  (6) 
ponownie. Odpowiednia lampka 
kontrolna (8) zgaśnie i będzie możliwe 
ponowne użycie pozostałych przycisków 
na panelu sterowania. 
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Funkcja podgrzewania 
(automatyczny początek 

gotowania) 

Funkcja jest pomocna podczas 
gotowania, ponieważ nie jest wymagana 
obecność podczas całego procesu. 
Dotykowy panel sterowania wstępnie 
programuje wybrane pole grzejne na 
maksymalny poziom mocy, a po pewnym 
czasie obniża ją do żądanego poziomu 
mocy wybranego przez użytkownika. 
(zob. tabela 1) 

Tabela 1 

Wybrany 
poziom 

FUNKCJA 
PODGRZEWANIA (czas w 

sekundach) 

1 60 

2 180 

3 288 

4 390 

5 510 

6 150 

7 210 

8 270 

AKTYWOWANIE FUNKCJI 
PODGRZEWANIA 

1 Wybrać poziom mocy 9, a następnie 

dotknąć przycisk  (5). Punkt 
dziesiętny wskaźnika mocy będzie 
migać przez 10 sekund. 

2 Przed upływem 10 sekund wybrać 

poziom mocy (pomiędzy  i ). Po 10 
sekundach słyszalny będzie dźwięk, a 
punkt dziesiętny (8) pozostanie 
włączony, co oznacza, że funkcja 
automatycznego zwiększenia mocy jest 
włączona. Jeśli wybrany poziom to 0 lub 
9, funkcja podgrzewania nie zostanie 
aktywowana. 

Przykład: 
Zamierzasz gotować na płycie grzejnej z 
poziomem mocy 6 i chcesz na początku 
szybko podgrzać pole. 
Wybierz poziom mocy 9, ponownie dotknij 
przycisku (5), a punkt dziesiętny zacznie 
migać. 

Następnie użyj przycisku  aby 
zmniejszyć poziom mocy do 6. System 
utrzyma pola grzejne na poziomie mocy 

 (maksymalnie) przez 150 sekund, a po 
tym czasie automatycznie obniży poziom 
mocy do 5. 

ZMIANA POZIOMU MOCY PODCZAS 
PODGRZEWANIA 

Po włączeniu funkcji podgrzewania 

nacisnąć przycisk  (5), system zmieni 
poziom mocy na nową wybraną wartość; 
jeśli jednak wybrany nowy poziom mocy 
wynosi 9, funkcja zostanie wyłączona. 

Podczas zwiększania poziomu mocy za 

pomocą przycisku  (5) system 
uwzględnia czas jaki upłynął do tego 
momentu. 
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Przykład: 

Gotujesz na polu grzejnym, dla którego 
funkcja podgrzewania jest aktywna i 

został wybrany poziom mocy grzania  
(60 sekund automatycznego 
podgrzewania), a po 30 sekundach 

zmieniasz na poziom mocy  (390 
sekund). Pozostały czas automatycznego 
podgrzewania wyniesie 360 sekund (390 
sekund pomniejszone o 30 sekund). 

WYŁĄCZANIE FUNKCJI 
PODGRZEWANIA 

Funkcję można wyłączyć przed 
zakończeniem działania. 

1 Wcisnąć  (4). Punkt dziesiętny (8) 
znika. Funkcja automatycznego 
podgrzewania zostaje automatycznie 
wyłączona. Punkt dziesiętny znika (9), a 
pole grzejne pozostanie włączone na 
stałym poziomie mocy. 

Wyłącznik bezpieczeństwa 

MAKSYMALNY CZAS PRACY 

Jeśli jeden lub kilka pól grzejnych 
zostanie przypadkowo pozostawionych w 
stanie włączonym, zostaną one 
automatycznie wyłączone po upływie 
określonego czasu od ostatniego 
działania z użyciem przycisku. (zob. tab. 
2) 

Tabeli 2. 

Wybrana moc 

MAKSYMALNY CZAS 
PRACY (w godzinach) 

PROMIENNIKOWE 
PŁYTY GRZEJNE 

1 10 
2 5 
3 5 
4 4 
5 3 
6 2 
7 2 
8 2 
9 1 

Po wystąpieniu „awaryjnego odcięcia 

zasilania” wskaźnik ciepła resztkowego  
odpowiedniego pola grzejnego pojawi się 
na wskaźniku mocy. 

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED 
ZAKRYCIEM PRZYCISKÓW 

Dotykowy panel sterowania wyposażony 
jest w funkcję wykrywającą 
automatycznie, gdy jakiś przedmiot 
(naczynie kuchenne, ściereczka lub 
niektóre płyny) zasłania przyciski na 
panelu przez ponad 10 sekund. 
Zapobiega to przypadkowemu włączeniu 
lub wyłączeniu pola grzejnego przez jakiś 
przedmiot. 

Jeśli ze względów bezpieczeństwa panel 
dotykowy ze względów bezpieczeństwa 
ulega rozłączeniu, zaczyna on przez 
maksymalnie 2 minuty wydawać sygnał 
dźwiękowy, aż do usunięcia obiektu 
zakrywającego panel sterowania. Po tym 
czasie sygnał dźwiękowy przestaje być 
wydawany, nawet jeśli obiekt nie został 
usunięty. 

Czyszczenie i pielęgnacja 

Aby utrzymać szklano-ceramiczną płytę w 
dobrym stanie, należy ją czyścić 
odpowiednimi środkami. Płytę szklano-
ceramiczną należy czyścić po każdym 
użyciu, gdy jest letnia lub chłodna. Ułatwi 
to utrzymanie w czystości, ponieważ 
pozwoli uniknąć gromadzenia się brudu 
podczas wielokrotnego użytkowania. 

Nigdy nie używać agresywnych środków 
czyszczących lub produktów, które mogą 
porysować powierzchnię (patrz tabela 
pokazująca dozwolone popularne środki 
czyszczące). Do czyszczenia płyty 
grzejnej nie używać urządzeń parowych. 

PIELĘGNACJA SZKŁA 

Podczas czyszczenia należy wziąć pod 
uwagę stopień zabrudzenia, a stosowane 
przedmioty i środki powinny być od niego 
uzależnione. 
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Lekkie zabrudzenie 

Lekkie zabrudzenia nieprzywierające do 
powierzchni można usunąć za pomocą 
wilgotnej szmatki i delikatnego detergentu 
lub ciepłej wody z mydłem. 

Silne zabrudzenie 

Silne zabrudzenia i tłuszcz należy czyścić 
za pomocą środka specjalnie 
przeznaczonego do powierzchni szklano-
ceramicznych. Postępować zgodnie z 
instrukcjami producenta. 

Przywierające zabrudzenia, które uległy 
przypaleniu można usunąć za pomocą 
skrobaka z żyletką. 

Tęczowe przebarwienia: Spowodowane 
przez naczynia z wyschniętym tłuszczem 
od spodu lub gdy tłuszcz przedostaje się 
między płytę a naczynie podczas 
gotowania. Można je usunąć z 
powierzchni szkła za pomocą zmywaka 
niklowego z wodą lub specjalnego środka 
do czyszczenia powierzchni szklano-
ceramicznych. 

Przedmioty z tworzywa, cukier lub 
żywność zawierająca dużo cukru, które 
stopiły się na powierzchni, należy 
natychmiast usunąć za pomocą skrobaka. 

Zmiana koloru szkła. 

Nie wpływa na efektywność ani stabilność 
pracy, jest wynikiem nieodpowiedniego 
czyszczenia lub niskiej jakości naczyń. 

Metaliczne przebłyszczenia są 
powodowane przez przeciąganie 
metalowych garnków i patelni po szkle. 
Można je usunąć przez dokładne 
oczyszczenie środkiem do powierzchni 
szklano-ceramicznych, chociaż może być 
konieczne czyszczenie więcej niż 
jednokrotne. 

Zużyta powierzchnia jest wynikiem użycia 
ściernych środków czyszczących lub 
naczyń o nierównych podstawach, które 
ścierają sitodruk. 

Uwaga: 

Zachować ostrożność podczas 
korzystania ze skrobaka do szkła. 
Ostrze może spowodować zranienie! 

 

Jeśli skrobak nie będzie 
używany prawidłowo, ostrze może się 
złamać, a jego fragmenty mogą utknąć 
między ozdobnym elementem 
bocznym a szkłem. Jeśli tak się stanie, 
nie należy próbować usuwać 
elementów ręką - należy użyć 
szczypiec lub ostrego noża. (zob. ryc. 
8) 

Na powierzchni szklano-
ceramicznej używać tylko ostrza - 
unikać kontaktu obudowy skrobaka z 
powierzchnią szklano-ceramiczną, 
ponieważ można ją porysować. 

Używać ostrzy w stanie 
nienagannym i wymieniać ostrze gdy 
tylko wykaże oznaki zużycia. 

Po zakończeniu korzystania ze 
skrobaka należy go złożyć i dobrze 
przykryć. 
(zob. ryc. 9) 

Ryc. 9 Użycie skrobaka 

 

 

Ostrze osłonięte Ostrze nieosłonięte 

 

Ryc. 8 

OK 
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ZALECANE ŚRODKI CZYSZCZĄCE 

 
Środek Czy powinien 

być używany do 
czyszczenia ... 

... szkła? 

łagodne i płynne detergenty TAK 

detergenty agresywne lub w proszku NIE 

specjalne środki do czyszczenia powierzchni szklano-ceramicznych TAK 

spraye usuwające tłuszcz (piekarniki itp.) NIE 

miękkie ściereczki TAK 

ręczniki kuchenne TAK 

ściereczki kuchenne TAK 

zmywaki niklowe (nigdy nie używać na sucho) TAK 

zmywaki stalowe NIE 

zmywaki twarde syntetyczne (zielone) NIE 

zmywaki miękkie syntetyczne (niebieskie) TAK 

skrobaki do szkła TAK 

płynny środek do polerowania sprzętu AGD i/lub szkła TAK 

 

Naczynia mogą przylgnąć do 
szkła, jeśli między nimi coś się stopi. 
Nie próbować odklejać naczynia na 
zimno - może to spowodować 
pęknięcie płyty szklano-ceramicznej. 

Nie należy stawać na szkle ani 
opierać się na nim, ponieważ może ono 
pęknąć i spowodować zranienie. Nie 
kłaść żadnych przedmiotów na szkle. 

TEKA INDUSTRIAL S.A. zastrzega sobie 
prawo do zmiany instrukcji w dowolny 
sposób, który uzna za konieczny lub 
użyteczny, bez zmiany podstawowych 
cech produktu. 

Aspekty ekologiczne 

Symbol  na produkcie lub jego 
opakowaniu oznacza, że produktu nie 
można traktować jak zwykłych 
odpadów domowych. Zamiast tego 
należy go przekazać do 
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do 
recyklingu. Poprzez prawidłowy 
recykling produktu pomożesz 
zapobiec potencjalnym ujemnym 

skutkom dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego, które mogłyby być 
spowodowane niewłaściwą utylizacją; 
skontaktuj się w tym celu z urzędem 
miasta, służbą utylizacji odpadów z 
gospodarstw domowych lub punktem 
sprzedaży, w którym produkt został 
zakupiony. 

Materiały opakowaniowe są 
organiczne i w pełni nadają się do 
recyklingu. Elementy z tworzyw 
sztucznych są identyfikowane poprzez 
oznaczenie >PE<, >LD<, >EPS< itp. 
Wyrzucić materiały opakowaniowe, tak 
jak odpady komunalne, do pojemnika 
na odpady komunalne. 
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Gdy coś nie działa 
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym należy wykonać następujące 
czynności kontrolne: 

Usterka Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Sterowanie dotykowe nie włącza się lub nie reaguje gdy jest włączone. 

 
Wilgoć na przyciskach i / lub 

wilgotne palce. 

Należy utrzymywać 
powierzchnię dotykową i / lub 

palce czyste i suche. 

 Blokada jest włączona. Wyłączyć blokadę. 

Podczas gotowania urządzenie nagle zaczyna wydawać dźwięki 

 

Na panelu sterowania 
znajduje się ściereczka, 

naczynie lub płyn. 

Usunąć wszelkie przedmioty 
zakrywające przyciski i / lub 

rozlane na nich płyny. 

 

Minutnik był włączony i 
upłynął zaprogramowany 

czas. 

Nacisnąć przycisk minutnika 
aby wyłączyć sygnał 

dźwiękowy. 

Płyta grzejna (lub jedno z pól grzejnych) wyłącza się podczas gotowania 

 

Na panelu sterowania 
znajduje się ściereczka, 

naczynie lub płyn. 

Usunąć wszelkie przedmioty 
zakrywające panel 

sterowania. 

 

Jedno lub kilka pól 
grzejnych uległo 

przegrzaniu. 

Poczekać kilka minut na 
ostygnięcie przegrzanych pól 

grzejnych przed ich 
ponownym włączeniem. 

Na wyświetlaczu pojawia się   

 Awaria elektryczna. Skontaktować się z serwisem. 

 


