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1. OHUTUSJUHISED
Teie oma ohutuse ja 
seadme õige kasutamise 

tagamiseks lugege palun 
käesolev käsiraamat enne 
toote paigaldamist ja 
kasutamist hoolikalt läbi. 
Neid juhiseid tuleb alati 
hoida seadme juures, isegi 
kui seda liigutatakse või see 
edasi müüakse.  Kasutajad 
peavad täielikult tundma 
seadme kasutamist ja selle 
ohutusfunktsioone.
Nendel pliitidel on EMÜ 
standardite ja EMV 
direktiivi nõuetele vastavad 
induktsioonsüsteemid 
ning need ei tohiks 
põhjustada häireid teiste 
elektroonikaseadmete töös.  
Südamestimulaatorite kandjad 
ja teiste elektrooniliste 
implantaatide kasutajad 
peavad pidama nõu oma 
arsti või implanteeritud 
seadme tootjaga, et hinnata, 
kas see on häirete suhtes 
piisavalt vastupidav.

  Elektriühendused 
peab teostama 
väljaõppinud tehnik. 
Enne elektriühenduste 
teostamist lugege 
palun lõiku 
ELEKTRIÜHENDUSED.

Toitekaabliga seadmete puhul 
peavad klemmid või kaabli 
ankurpunkti ja klemmide 

vaheline juhtmeosa olema 
korraldatud sellisel viisil, mis 
võimaldab kaabli selle ankrust 
lahti tulemisel pingestatud 
juhtmete välja tõmbamist 
enne maandusjuhet.
• Tootja ei vastuta mingite 

kahjustuste eest, mille 
põhjuseks on ebaõige 
paigaldamine.

• Veenduge, et vooluvõrgu 
toide vastaks toote 
sisse kinnitatud 

toodule.
• Fikseeritud elektriühendused 

peavad sisaldama kehtivates 
määrustes ette nähtud 
kaitsereleesid.

• I klassi seadmete 
puhul veenduge, et 
majapidamistoide 
garanteeriks adekvaatse 
maandussüsteemi.

• Ühendage pliidikumm sobiva 
toru abil lõõriga. Palun 
vaadake paigaldusjuhendis 
toodud ostetavaid tarvikuid 
(ümartorude puhul: 
minimaalne läbimõõt 120 
mm). Väljundtoru peab 
olema võimalikult lühike.

• Ühendage toode vooluvõrku 
omnipolaarse lüliti abil.

• Järgida tuleb 
õhuventilatsiooni määrusi.

• Ärge kunagi ühendage 
imemisseadet 
põlemisaurusid (boilerid, 
kaminad jne) kandvate 
lõõridega.

EE
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• Kui pliidikummi 
kasutatakse koos mitte-
elektriliste seadmetega 
(nt gaasipõletitega 
seadmed), tuleb 
heitgaaside tagasivoolamise 
vältimiseks tagada ruumis 
piisav õhuvahetus. 
Pliidikummi kasutamisel 
koos seadmetega, mille 
energiaallikaks ei ole elekter, 
ei tohi ruumi negatiivne rõhk 
ületada 0,04 mbar, et vältida 
aurude tagasi tõmbamist 
ruumi pliidikummi poolt.

• Õhku ei tohi väljutada 
torusse, mida kasutatakse 
gaasi või teisi kütuseid 
põletavate seadmete lõõrina.

• Kui toitekaabel on 
kahjustatud, siis tuleb 
see ohu vältimiseks välja 
vahetada tootja, volitatud 
hoolduskeskuse või 

• Ühendage seadme pistik 
kehtivatele määrustele 
vastavasse ja ligipääsetavas 
kohas olevasse 
pistikupessa.

• Seoses suitsu 
väljutamiseks kasutusele 
võetavate tehniliste ja 
ohutusmeetmetega on tähtis 
hoolikalt järgida kohalike 
ametkondande väljastatud 
määrusi.

 HOIATUS: eemaldage 
enne seadme 
paigaldamist kaitsekiled.

• Kasutage ainult seadmega 

kaasas olnud kruvisid ja teisi 
väikesi komponente.

 HOIATUS: kruvide või 
kinnituselementide mitte 
vastavalt nendes juhistes 
kirjeldatule paigaldamine 
võib põhjustada 
elektrilöögi ohu.

• Ärge vaadake 
valgusesse otse optiliste 
seadmete (binoklid, 
suurendusklaasid...) abil.

• Puhastamist ja hooldust ei 
tohi teostada täiskasvanu 
järelevalveta lapsed.

• Jälgige lapsi ja veenduge, et 
nad ei mängiks seadmega.

• See seade ei sobi 
kasutamiseks inimeste 
poolt (sealhulgas lapsed), 
kellel on piiratud füüsilised, 
sensoorsed või vaimsed 
võimed või kellel puuduvad 
vastavad kogemused või 
väljaõpe, välja arvatud juhul 
kui neid jälgib või juhendab 
seadme ohutul kasutamisel 
nende ohutuse eest vastutav 
isik.

• 8-aastased ja vanemad 
lapsed ning isikud, kellel 
on piiratud füüsilised, 
sensoorsed või vaimsed 
võimed või kellel puuduvad 
piisavad kogemused ja 
teadmised, võivad seda 
seadet kasutada, kui neid 
jälgitakse või juhendatakse 
hoolikalt seadme ohutu 
kasutamise suhtes ja nad 
mõistavad sellega seotud 
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ohtusid.  Ärge laske lastel 
seadmega mängida.

 HOIATUS: Seade ja selle 
ligipääsetavad osad 
muutuvad kasutamise 
ajal ülimalt kuumaks.

Olge ettevaatlik, et mitte 
puutuda soojenduselemente.
Hoidke alla 8 aasta vanused 
lapsed seadmest eemal, välja 
arvatud juhul, kui nad on 
pideva järelevalve all.
• Määratud perioodi 

möödumisel puhastage või 

Vt lõiku Puhastamine ja 
hooldus.

• Seadme kasutamisel koos 
teiste gaasi või teisi kütuseid 
põletavate seadmetega 
garanteerige alati ruumi 
piisav ventilatsioon (see 
ei rakendu seadmetele, 
mis õhku ainult ruumis 
retsirkuleerivad).

• HOIATUS: Kui pinnal on 
jälgi pragudest, lülitage 
seade elektrilöögi ohu 
vältimiseks välja.

• Ärge lülitage seadet sisse, 
kui pind on pragunenud või 
näha on kahjustusi materjali 
paksuses.

• Ärge puudutage seadet, 
kui teie käed või keha on 
märjad.

• Ärge puhastage seadet 
auruseadmetega.

• Ärge toetage metallobjekte, 
nagu näiteks noad, kahvlid, 
lusikad ja pannide kaaned, 

pliidi pinnale, kuna need 
võivad üle kuumeneda.

• Pärast kasutamist kasutage 
pliidi väljalülitamiseks 
vastavat juhtseadet, ärge 
toetuge pannianduritele.

• HOIATUS: Järelevalveta 
õli ja rasva abil toidu 
valmistamine pliidil võib olla 
ohtlik ja võib põhjustada 
tulekahju.  ÄRGE kunagi 
üritage kustutada leeke 
veega. Vastupidi, lülitage 
seade välja ja lämmatage 
leegid, näiteks panni kaane 
või tulekustutustekiga.

• HOIATUS: 
Toiduvalmistamise 
protsess peab toimuma 
järelevalve all. Lühike 
toiduvalmistamise protsess 
peab olema pideva 
järelevalve all.

• Seade ei ole loodud 
käivitamiseks välise 
taimeri või muu 
kaugjuhtimissüsteemiga.

• HOIATUS: Tuleoht: 
Ärge toetage esemeid 
küpsetuspindadele.

• Seade peab olema 
paigaldatud sellisel viisil, et 
võimaldada vooluvõrgust 
lahutamine kontaktivahega 
(3 mm), mis tagab täieliku 
lahutamise III kategooria 
ülekoormuse tingimustes. 

• Seade ei tohi kunagi 
puutuda kokku ilmastikuga 
(vihm, päike).

• Seadme ventilatsioon peab 
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vastama tootja juhistele.

2. KASUTAMINE
• Pliidikumm on loodud ainult 

toiduvalmistamise lõhnade 
eemaldamiseks kodusel 
kasutamisel.

• Ärge kasutage seadet 
kunagi eesmärkidel, mille 
jaoks see mõeldud pole.

• Frittereid tuleb kasutamise 
ajal pidevalt jälgida – õli 
võib liiga kuumaks minnes 
süttida.

• Ärge kasutage seadet 
välise taimeri ega 
kaugjuhtimissüsteemi abil.

• Ülekuumenemise 
vältimiseks ei tohi seadet 
kunagi paigaldada 
dekoratiivse ukse taha.

• Ärge kunagi seadmel 
seiske, see võib seda 
kahjustada.

• Ärge toetage kuumi potte 
ja panne raamile, kuna 
see võib kahjustada 
silikoontihendeid.

• Ärge lõigake ega 
valmistage pinnal 
toiduaineid ette ning vältige 
kõvade esemete kukkumist 
sellele. Ärge lohistage 
panne ega plaate üle 
pinna.

3.  PUHASTAMINE JA 
HOOLDUS

• 
Järgige nii regenereerimisprotseduuri kui 
vahetusaegade suhtes komplektile lisatud 
juhiseid.

• Z: Filtrid tuleb puhastada 
iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel 
kasutuskoormusel sagedamini. Neid saab 
pesta nõudepesumasinas. Ärge peske 
võresid nõudepesumasinas.

Z
Üldised soovitused
• Ärge kunagi kasutage abrasiivseid švamme, 

terasvilla, vesinikkloriidhapet ega teisi tooteid, 
mis võivad pinda kriimustada või rikkuda.

• Pliidi pinnale, funktsionaalsetele või 
esteetilistele elementidele juhuslikult 
kukkunud või kogunenud toitu ei tohi süüa.

Seadme puhastamine
• Toidujääkide külge kõrbemise vältimiseks 

puhastage pliit pärast iga kasutamist. Külge 
kõrbenud mustuse eemaldamine on palju 
raskem töö.

• Igapäevase mustuse eemaldamiseks 
kasutage pehmet lappi või švammi ja 
sobivat puhastusainet. Järgige tootja 
soovitusi kasutatavate puhastusainete 
kohta. Soovitatav on kasutada kaitsvaid 
puhastusaineid.

• Eemaldage kõrbenud mustus, näiteks üle 
keenud piim, kasutades klaaskeraamikale 
sobivat kaabitsat veel kuumalt pliidilt. Järgige 
tootja soovitusi kasutatavate kaabitsate 
kohta.

• Eemaldage suhkrut sisaldav toit, näiteks 
toiduvalmistamise ajal maha loksunud 
moos, kasutades klaaskeraamikale sobivat 
kaabitsat veel kuumalt pliidilt. Kui te seda 
ei tee, võivad jäägid klaaskeraamika pinda 
kahjustada.

• Eemaldage sulanud plastmass kasutades 
klaaskeraamikale sobivat kaabitsat veel 
kuumalt pliidilt. Kui te seda ei tee, võivad 
jäägid klaaskeraamika pinda kahjustada.

• Eemaldage katlakivi, kasutades väikest 
kogust katlakivi eemaldusvahendi lahust, 
näiteks äädikat või sidrunimahla, kui pliit on 
jahtunud. Seejärel puhastage niiske lapiga 
uuesti.
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4. NÕUDED 
KÖÖGISEADMETELE

• Pliit on loodud paigaldamiseks köögi 
tööpinnaga tasaselt 600 mm laiusele või 
laiemale köögiseadmele.

• Seadme paigaldamisel tuleohtlikele 
materjalidele tuleb rangelt järgida 
madalpingeseadmete ja tuleohutusega seotud 
juhiseid ja määrusi.

• Paigaldatud seadmete puhul peavad 
komponendid (plastmaterjalid ja vineer) 
olema paigaldatud kuumakindlate liimidega 

kasutamine võib põhjustada kaardumist ja 
eraldumist.

• Köögiseadme juures peab olema 
piisavalt ruumi seadme elektriühenduse 
võimaldamiseks. Seadme kohale seinale 
paigaldatud seadmed peavad olema 
paigaldatud piisava vahemaaga, et jätta 
mugavalt töötamiseks vajalik ruum.

• Dekoratiivsete lehtpuust piiride kasutamine 
ümber seadme taha jääva tööpinna on 
lubatud eeldusel, et minimaalne vahemaa 
vastab alati paigaldusjoonistel toodud 
näitajatele.

• Minimaalne vahemaa paigaldatud seadme 
ja tagumise seina vahel on toodud tasaselt 
paigaldatud seadme paigaldusjoonisel (150 
mm külgseinale, 40 mm tagumisele seinale 
ja 500 mm kõigile seinale paigaldatud 
seadmetele selle kohal).

• Vedelike pliidi ääre ja tööpinna vahele 
tungimise vältimiseks paigaldage lisatud 
kleeptihend enne paigaldamist ümber kogu 
pliidi välimise ääre.

5.  ELEKTRIÜHENDUS
• Elektriühendused peab teostama väljaõppinud 

tehnik.
• Sellel seadmel on „Y“ tüüpi ühendus, 

seetõttu peab toitekaablil olema „neutraalne“ 
juhe. Toitekaabel peab olema vähemalt tüüpi 
H05VV-F. ÜHEFAASILINE, KAHEFAASILINE 
ja KOLMEFAASILINE ühendus: traatide min 
ristlõige: 2,5 mm²  Toitekaabli välisläbimõõt: 
min 7 mm - max 15 mm.

• Ühendusklemmidele pääseb ligi harukarbi 
katte eemaldamise teel.

• Kontrollige, et koduse vooluvõrgu 
omadused (pinge, maksimaalne võimsus ja 
voolutugevus) ühilduks seadme omadega.

• Ühendage seade nagu joonisel näidatud 
(vastavalt riiklikele vooluvõrgu pingele 
kehtivatele viitestandarditele).

• Soovitatav on kasutada H05V2V2-F 
5 x 2,5 mm² toitekaablit.   
H05V2V2-F 5 x 2,5 mm² toitekaabli 

kasutamisel järgige siintoodud juhiseid: 
kolmefaasilise ühenduse korral eraldage 2 
juhet ja eemaldage hallidelt juhtmetelt sinine 
kest.

6. KÄITLEMINE
• Sümbol  tootel või pakkematerjalil näitab, 

et toodet ei tohi kohelda olmejäätmetena; 
vastupidiselt, see tuleb saata elektri- ja 
elektroonikaseadmeid ümbertöötavasse 
kogumispunkti. Toote õige käitlemine aitab 
vältida võimalikke negatiivseid mõjusid 
keskkonnale ja inimeste tervisele.  Täiendava 
teabe saamiseks selle toote töötlemise, 
kogumise ja ümbertöötamise kohta võtke 
palun ühendust kohaliku jäätmetöötlusameti, 
majapidamisjäätmete käitlemisteenuse või 
poega, kust te selle toote ostsite.

• Seade vastab direktiivile  
2012/19/EL ohtlike ainete elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutamise 
vähendamise ja jäätmekäitluse kohta.
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Vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu  umbes 2 sekundit pliidi sisse lülitamiseks ja selle 

funktsioonide aktiveerimiseks. Kõik numbrid kuvavad .

Sel hetkel on pliit sisse lülitatud, kuid kõik toidukuumtöötlemisvööndid ja pliidikumm on toiteta. 
Kui seda ei kasutata, lülitub pliit 20 sekundi järel automaatselt välja.

Hoiatus: Ohutuse tagamiseks saab pliidi alati sisse/välja  nupu abil välja lülitada.
Hoiatus: Funktsioonid, mida on võimalik valida, on alati need, mis on juhtpaneelil valgustatud/
nähtavad, ning need on alati ainukesed, mida saab aktiveerida.

Juhised paigaldajale: Kontrollige pliidi toite seadistust ning vajadusel muutke seda. Vt lõiku „ 
Paigaldaja menüü (pliidi toite seadistused) “.

Pliit on standardina eelseadistatud absorbeerimistasemele 7,4 Kw.

7. JUHTELEMENDID
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Toidukuumtöötlemisvööndite, pliidikummi ja taimeri juhtelemendid saab aktiveerida vastavale 
numbrile vajutamise teel .
Operatsiooni kinnitamiseks süttib number intensiivsemalt.

7.1 Juhtelementide tüübid

Vasakpoolse eesmise 
toidukuumtöötlemisvööndi 

juhtelemendid

Vasakpoolse tagumise 
toidukuumtöötlemisvööndi 

juhtelemendid

Parempoolse tagumise 
toidukuumtöötlemisvööndi 

juhtelemendid

Parempoolse eesmise 
toidukuumtöötlemisvööndi 

juhtelemendid

Võimsuse riba

Taimeri juhtelemen-
tide ala

Pliidikummi juhtele-
mentide ala
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Juhtelemendid Kirjeldus
Toidukuumtöötlemisvööndi juhtelementide valimine
Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all sisse/välja nuppu .
Toidukuumtöötlemisvööndid aktiveeritakse vastava ala numbrile  
vajutamise teel. Operatsiooni kinnitamiseks süttib vastav number 
eredalt.

Sümbol  näitab, et valitud alale vastav taimer on aktiivne (vt 
funktsiooni „Toidukuumtöötlemisvööndi taimerid“).

Pliidikummi juhtelementide valimine
Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all sisse/välja nuppu .
Pliidikummi juhtelemendid saab valida vajutades vastavale numbrile 

. Operatsiooni kinnitamiseks süttib vastav number eredalt.
Sümbol  näitab, et pliidikummi funktsioonidele vastav taimer on 
aktiivne.
Sümbol 
töötunni järel.
Sümbol 
töötunni järel.

Toidukuumtöötlemisvööndi võimsuse ja/või pliidikummi kiiruse 
valimine 
Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all sisse/välja nuppu .
Valige pliidikummi number või ühele 4 toidukuumtöötlemisvööndist 
vastav number.
Toidukuumtöötlemisvööndite võimsust või pliidikummi kiirust saab 
suurendada või vähendada vajutades otse soovitud väärtusele või 
libistades sõrmega (paremalt vasakule või vastupidi) vastavalt sellele, 
kas seadistatud väärtust on vaja suurendada või vähendada.

7.2 Juhtelemendid
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Taimeri juhtelementide valimine
Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all sisse/välja nuppu .
Valige toidukuumtöötlemisvööndite ja pliidikummi taimerite haldami-

(vt Taimeri funktsioonid).

Sümbol  tähistab ohutusfunktsioonide nuppu 
(vt „Klahvilukk (puhastamine)“.

Standardseadistuseks sisse lülitatud pliidi/pliidikummi korral on 
-

dioodiga . Pliidikumm alustab tööd, kui toidukuumtöötlemisvööndite 
võimsus on suurem kui „1“.
See deaktiveeritakse vajutades valgusdioodi , mis muudab kinnitu-
seks intensiivsuse eredalt hämarale. Samuti saab selle deaktiveerida 
vajutades võimsuse ribal väärtust üle „1“, mida kinnitab valdusdioodi 

 intensiivsuse muutumine eredalt hämarale.
See taasaktiveeritakse vajutades valgusdioodile , mis muutub 
eredalt põlevaks.

Funktsiooni PAUS ja TAASKÄIVITAMINE.

Koos teiste nuppudega kasutamisel pääseb see ligi kasutaja menüüle.

Sulatamise funktsiooni kasutatakse külmutatud toiduainete sulatamiseks 
või, šokolaadi või mee jne õrnalt sulatamiseks.

Koos teiste nuppudega kasutamisel pääseb see ligi paigaldaja menüüle.
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7.3 Funktsioonid

Funktsioon Kirjeldus 

Klahvilukk
(laste ohutus)

Kasutatakse pliidi seadistuste lukustamiseks, et vältida 
juhuslikke muudatusi.

Aktiveerimiseks: kui pliidil ei ole panne, vajutage ja hoidke 
3 sekundi jooksul ühte toidukuumtöötlemisvööndite 4 
numbrist. Vabastage see ja libistage oma sõrmega vastavalt 
animatsioonile võimsuse ribal 0-st 9-ni. Kinnituseks kuvavad 
kõik numbrid . 
Kirjeldatud operatsioonid tuleb teostada 10 sekundi jooksul.

Deaktiveerimiseks: vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul ühte 
toidukuumtöötlemisvööndite 4 numbrist. Vabastage see ja 
libistage oma sõrmega vastavalt animatsioonile võimsuse ribal 
9-st 0-ni.
Kirjeldatud operatsioonid tuleb teostada 10 sekundi jooksul.

Klahvilukk
(puhastamine)

Kasutatakse pliidi seadistuste 15 sekundiks lukustamiseks, et 
võimaldada kiiret puhastamist. 
Aktiveerimiseks: vajutage korraga parempoolse eesmise ja vasak-
poolse eesmise toidukuumtöötlemisvööndi numbreid . Taimeri 
haldamise juhtelementide ala näidul kuvatakse 15-sekundiline ma-
halugemine ning  süttib.

Deaktiveerimiseks: vajutage  või oodake 15 sekundi lõpuni.

Toidukuumtöötlemis-
vööndite taimer

Mahalugemine koos häirega iga toidukuumtöötlemisvööndi plaanitud 
väljalülitamiseks.

Aktiveerimiseks: valige sisse lülitatud pliidil üks 4 toidukuumtöötle-
misvööndist ja valige võimsuse ribal väärtus.

Vajutage ükshaaval taimeri juhtelementide ala numbreid, määrates 
väärtused individuaalselt, valides need võimsuse ribal (minimaalne 1 
minut – maksimaalne 99 minutit).
Kinnitamine toimub pärast 10 sekundi pikkust tegevusetust.

Kui see on määratud, kuvatakse taimeri haldamise juhtelementide 
ala näidul mahalugemine. Vastasel juhul kuvab see standardselt „ 

lühima järelejäänud ajaga taimer.

Taimeri väärtuse muutmiseks korrake kirjeldatud operatsioone.

Deaktiveerimiseks: määrake taimerite väärtusteks nullid või vajutage 
.
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Taimer (üldine)

Mahalugemine koos häirega üldiseks kasutamiseks.

Aktiveerimiseks: vajutage sisse lülitatud pannideta pliidil ükshaaval 
taimeri juhtelementide ala numbreid, määrates väärtused individuaal-
selt, valides need võimsuse ribal (minimaalne 1 minut – maksimaal-
ne 99 minutit).
Kui see on määratud, kuvatakse taimeri haldamise juhtelementide 

L “.

Deaktiveerimiseks: määrake taimerite väärtusteks nullid või vajutage 
välja lülitatud pliidil kaks korda .

Soojendusplaadi funkt-
sioon 

toidu soojana hoidmi-
seks

Aktiveerimiseks: valige üks 4 toidukuumtöötlemisvööndist ja vajutage 
.

Valitud ala number kuvab 

Deaktiveerimiseks: vajutage  või vajutage .

Turbofunktsioon

Nii toidukuumtöötlemisvööndid kui pliidikummi saab seadistada 
täiendavale võimsusele.

Aktiveerimiseks: vajutage nii pliidikummi kui toidukuumtöötlemisvöön-
dite puhul võimsuse ribal 2 korda „9“. Vastav number kuvab .

Deaktiveerimiseks: valige võimsuse ribal üks muudest võimalikest 
väärtustest.

Kiirsoojendusfunktsioon

Valige üks 4 toidukuumtöötlemisvööndist ning vajutage ja hoidke 
valitud väärtust (1 kuni 8) võimsuse ribal 3 sekundit. 
Pliit saavutab 15 sekundiks maksimaalse võimsuse enne teatud 
ajaks seadistatud võimsusele tagasi pöördumist, mille järel see 
lülitub välja (vt alltoodud tabelit).
Näidul kuvatakse „A“ pluss valitud väärtus.

1   ->   40 sekundit
2   ->   72 sekundit
3   ->   120 sekundit
4   ->   176 sekundit
5   ->   256 sekundit
6   ->   432 sekundit
7   ->   120 sekundit
8   ->   192 sekundit
9   ->   ei ole saadaval
P   ->   ei ole saadaval
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Funktsioon 
Pausi + taaskäivitamine

See funktsioon külmutab kõik pliidi seadistused umbes 10 
minutiks, kui pliiti kasutav isik peab lühikeseks ajaks eemale 
minema.
Pausi ajal: 

- Ükski toidukuumtöötlemisvöönd ei kasuta energiat.
- Kõik taimerid on peatatud.
- „Turbo“ ja „Kiirsoojenduse“ funktsioonid on deaktiveeritud

Pärast 10 minuti möödumist jätkab pliit eelnevalt määratud 
tegevustega.
Aktiveerimiseks: vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekundi jooksul 

. Kõik numbrid näitavad .

Deaktiveerimiseks: vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekundi 
jooksul  kuni see vilgub. Vajutage 10 sekundi jooksul 
suvalist teist nuppu.

Mälufunktsioon

Seda funktsiooni kasutatakse kõigi pliidi funktsioonide 
seadistuste taastamiseks tahtmatu väljalülituse või äkilise 
elektrikatkestuse korral.

Kui pärast pliidi väljalülitamist seda 6 sekundi jooksul  abil sisse 
ei lülitata, vilgub nupp  6 sekundi jooksul. Vajutage nuppu varem 
seadistatud funktsioonide taastamiseks. Operatsiooni kinnitamiseks 
kõlab piiks.

Kui välja lülitatud pliit 6 sekundi jooksul uuesti sisse lülitatakse, 
taastatakse eelmised funktsioonide seadistused automaatselt.

Sillafunktsioon

See funktsioon võimaldab 2 toidukuumtöötlemisvööndi ühendamist, 
et neid saaks juhtida ühe suure toidukuumtöötlemisvööndina. See 
tähendab, et võimalik on kasutada suurema põhjaga panne.

Aktiveerimiseks: vajutage sisse lülitatud pliidil korraga vajalikke 
nuppe silla moodustamiseks 2 ala valimiseks kuni number kuvab 
funktsiooni aktiveerimise näitamiseks . 
Teist numbrit kasutatakse võimsustaseme määramiseks.
Hoiatus: Vasakpoolseid toidukuumtöötlemisvööndeid ei saa parem-
poolsetega ühendada, sama kehtib ka vastupidi.

Deaktiveerimiseks: vajutage korraga silla loomiseks kasutatud nuppe 
kuni sümbol  kaob.

Automaatne panni 
tuvastamise funktsioon

Kui ühele toidukuumtöötlemisvöönditest asetatakse pann, tuvastab 
pliit selle automaatselt ning süütab vastava numbri maksimaalsel 
intensiivsusel, kuvades .

Jääksoojuse näit

Jääksoojuse näit on ohutusfunktsioon, mis näitab, et toidukuumtööt-

võib palja käega puudutamisel põhjustada põletusi.
Vastava toidukuumtöötlemisvööndi number kuvab 
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Taimeri sümbol
Pärast pliidikummi nupu valimist vajutage mahaloenduse määramiseks 
taimeri haldamise numbrit.

 ja see on alati lubatud.

vajutage pliidikummi lubamiseks pliidikummi juhtelementide numbrit. Vajutage ja 
hoidke numbrit 5 sekundi jooksul uuesti, et: 

 süttib 1 sekundiks.

 vilgub kaks korda.

hoolduse teostamist .

• vajutage -
haloendust alustatakse uuesti.

• vajutage -
haloendust alustatakse uuesti.

“9”
Vajutage võimsuse ribal „ 9 “  kiiruse INTENSIIVNE 1 määramiseks. See sea-
distus on seatud töötama 10 minuti jooksul. Pärast selle aja möödumist pöördub 
süsteem automaatselt tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele. See deaktiveeritakse 
erineva kiiruse valimise teel.

Vajutage võimsuse ribal kaks korda „ 9 “  kiiruse INTENSIIVNE 2 määramiseks.  
See seadistus on seatud töötama 5 minuti jooksul. Pärast selle aja möödumist 
pöördub süsteem automaatselt tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele. See deakti-
veeritakse erineva kiiruse valimise teel.

Viivitus

-
.

Vajutage pliidikummi numbrit ja määrake võimsuse ribal number.
-

duseks. See on eelseadistatud 15 minutile.

7.4 Pliidikummi juhtelemendid
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Kasutaja menüü võimaldab kasutajal vastavalt soovile kohandada nii pliidi poolt antavaid helisig-
naale (toon ja helitugevus) kui visuaalseid signaale.

Vajutage . 
Vajutage 3 sekundi jooksul uuesti .

 - Ilmub sümbol .
 - Jätkates  hoidmist vajutage ükshaaval päripäeva toidukuumtöötlemisvööndite 4 
numbrit (  ), alustades vasakpoolsest. 
Igal vajutusel kõlab piiks ning nupu  vabastamisel kuvab see:

Number  kuvab vaheldumisi  ja numbri 2-st 7-ni, mis tähistab menüükoodi (vt 
alltoodud tabelit).

Number  kuvab numbri, mis sõltub valikus näidatud väärtustest (vt alltoodud tabelit).

Seadistuste menüüle ligi pääsemiseks vajutage numbrit  ning võimsuse riba numbrit 
2 kuni 7. Vt alltoodud tabelit.

Pärast õige väärtuse sisestamist kinnitage see, vajutades ja hoides  kuni kinnituse 
saamiseni.

Menüükood Kirjeldus Väärtus

U2 Menüü nupuhelide helitugevuse haldamiseks. 0 - 1 - 2 - 3

U3 Menüü häiresignaali helide helitugevuse 
haldamiseks. 0 - 1 - 2 - 3

U4 Menüü kuva valgustustaseme haldamiseks. Max  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Min

U5 Menüü mahalugemise animatsiooni haldami-
seks. 0 - 1

U6 Panni tuvastamise funktsiooni alati aktiveerimi-
se menüü. 0 - 1

U7 Menüü mahalugemise lõpu sumisti haldami-
seks. 0 - 1 - 2

7.5 Kasutaja menüü (kohandatud seadistused)
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Esimest korda kodusesse vooluvõrku ühendamisel peab paigaldaja määrama pliidi toidukuum-
töötlemisvööndite võimsuse vastavalt vooluvõrgu enese tegelikele võimetele ja mahule. 
Kui see pole vajalik, saab pliidi  abil otse sisse lülitada, vastasel juhul järgige menüüle ligi-
pääsu saamiseks alltoodud operatsioone.

Toite esmakordsel sisselülitamisel vilgub sümbol . 
Jätkates  hoidmist vajutage ükshaaval vastupäeva toidukuumtöötlemisvööndite 4 
numbrit (  ), alustades parempoolsest. 
Igal vajutusel kõlab piiks ning nupu  vabastamisel kuvab see:

Number  kuvab vaheldumisi  ja .   

Number  kuvab .

Seadistuste menüüle ligi pääsemiseks vajutage numbrit  ning võimsuse riba numbrit 
8. Operatsiooni kinnitab fakt, et näit muutub kuvalt (  ja ) kuvale (  ja ). 
Oleme nüüd pliidi võimsuse seadistuste menüüs.

Vajutage numbrit  ja valige üks võimsuse ribal kuvatud väärtustest (0-1-2-3), järgides 
alltoodud tabelit.

Pärast õige väärtuse sisestamist kinnitage see, vajutades ja hoides  kuni kinnituse 
saamiseni.

7.6 Paigaldaja menüü (pliidi võimsuse seadistused)

kW

7,4 kW

4,5 kW

3,5 kW

2,8 kW
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Kuidas induktsioonpliidid töötavad
Induktsioonpliidid töötavad tavapärastest pliitidest 
või metallist keeduplaatidest väga erinevalt. 
Klaaskeraamikast pinna all asuv induktsioonipool 
loob kiiresti ülimalt muutliku magnetvälja, mis 
soojendab otse panni magneetuvat põhja. 
Klaaskeraamikast pinda soojendab ainult 
kuum pann. Panni toidukuumtöötlemisvööndilt 
eemaldamisel katkestatakse vooluvarustus kohe.

Panni olemasolu tuvastamine
Kõik toidukuumtöötlemisvööndid on varustatud 
panni olemasolu tuvastava süsteemiga. Panni 
olemasolu tuvastamise süsteem tuvastab 
induktsioonipliitidega kasutamiseks sobivad 
magneetuva põhjaga pannid.
Kui pakk töö ajal eemaldatakse või kasutatakse 
sobimatut panni, vilgub tulpdiagrammi kõrval 
asuv näit sümboliga .
Kui 20-sekundilise pannituvastusperioodi jooksul 
panne toidukuumtöötlemisvööndile ei asetata:
- Toidukuumtöötlemisvöönd lülitub 20 sekundi 

järel automaatselt välja.
- Iga toidukuumtöötlemisvööndi näit kuvab .

Pannid
Sobivad pannid
Induktsioonipliitidel toidu valmistamiseks sobivad 
ainult täielikult magneetuva põhjaga pannid.
Magnet suudab kinnituda kogu panni põhja igale 
punktile.

Toite haldamise funktsioon 
Sellel tootel on elektroonilise juhtimisega toite haldamise funktsioon. Toite haldamise funktsioon tuvas-
tab maksimaalse võimsuse 3,7 kW / 16 A pakkumise kombineeritud toiduvalmistamise ekspertidele 
(parem- ja vasakpoolsed faasid), optimeerides toite jaotust ja vältides induktsioonisüsteemi ülekuume-
nemist.
Selleks jälgitakse pidevalt koguvõimsust ning vajadusel vähendatakse seda. Kui kogu vajaliku võimsu-
se kuvamine pole võimalik, vähendab juhtelement teise toidukuumtöötlemisvööndi võimsust eelnevalt 

tagab, et voolutugevuse absorbeerimist 16 A ei ületata. 
Sel juhul tuvastab generaator viimase kasutajaliidese poolt saadetud kõrgeima prioriteediga käsu ning 
vajadusel vähendab teise toidukuumtöötlemisvööndi jaoks eelnevalt aktiveeritud seadistusi. 
Toite haldamise funktsioon aktiveeritakse esmakordselt toidukuumtöötlemisvööndil panni olemasolu 
tuvastamisel.

Näide:
Kui samas faasis (parem- ja vasakpoolne faas) valitakse toidukuumtöötlemisvööndil intensiivne tase 
(intensiivne) (P), hoitakse automaatselt ära teise toidukuumtöötlemisvööndi poolt võimsustaseme 5 
ületamine.

See aspekt muutub vastavalt tootele määratud piiridele (vt lõiku 7.6).

Induktsioonipliitidega kasutamiseks 
sobivad pannid
Induktsioon-toidukuumtöötlemisvööndiltega 
kasutatavad pannid peavad olema valmistatud 
metallist, magnetiliste omadustega ja piisavalt 
laia põhjaga.

Sobivad pannid:
- Emailitud paksu põhjaga teraspannid.
- Emailitud põhjaga malmpannid.
- Mitmekihilisest roostevabast terasest, ferriitsest 

roostevabast terasest ja alumiiniumist erilise 
põhjaga pannid.

Sobimatud pannid:
- Messingist, roostevabast terasest, 

alumiiniumist, tulekindlast klaasist, puidust, 
keraamikast ja terrakotast potid ja pannid.

- Panni sobivuse tuvastamiseks viige selle 
põhja juurde magnet: kui magnet tõmbub 
selle külge, sobib pann induktsiooni abil toidu 
valmistamiseks. Kui teil ei ole magnetit, võite 
viia pannile väikese koguse vett, asetada selle 
toidukuumtöötlemisvööndile ja lülitada pliidi 
sisse. Kui näit kuvab sümboli , on pann 
sobimatu.
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Ettevaatust: kasutage ainult täiesti sileda 
põhjaga panne, mis sobivad induktsiooni 
abil toidu valmistamiseks. Ebaühtlase 
põhjaga pannide kasutamine võib 
vähendada soojuskiirgussüsteemi tõhusust 
ning võib takistada panni tuvastamist 
toidukuumtöötlemisvööndil.

Müra toidu valmistamise ajal
Pannid võivad toidu valmistamise ajal müra 
tekitada. See ei tähista riket ega mõjuta seadme 
tööd.
Müra sõltub kasutatava panni tüübist. Kui müra 
on eriti tüütu, võib olla kasu panni vahetamisest.

Teave energia säästmise kohta
- Panni põhja läbimõõt peab vastama 

toidukuumtöötlemisvööndi läbimõõdule.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

- Panni ostmisel kontrollige, kas antud läbimõõt 
vastab panni põhjale või ülemisele äärele, kuna 
teine neist on harilikult esimesest laiem.

- Pikka valmistusaega vajavate roogade 
valmistamisel saab nii aega kui energiat 
kokku hoida kiirkeetja kasutamisega. Samuti 
võimaldab toidu sel viisil valmistamine säilitada 
rohkem toidus leiduvaid vitamiine.

- Veenduge, et kiirkeetja sisaldab piisavalt 
vedelikku – kui selles pole piisavalt vedelikku 
ja see üle kuumeneb, võib see kahjustada nii 
kiirkeetjat kui toidukuumtöötlemisvööndit.

- Katke pannid võimalusel alati sobiva kaanega.
- Valige valmistatava toidukoguse jaoks sobiv 

pann. Toidu valmistamine ainult osalisest 
kasutatavate laiade pannidega raiskab energiat.

Toidukuumtöötlemisvöönd Panni põhi
Min Ø (soovitatav) Max Ø (soovitatav)

210 mm × 190 mm (üks) 110 mm 145 mm
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Tavapärane töömüra pliidis
Induktsioonitehnoloogia põhineb 
elektromagnetväljade loomisel. Need 
elektromagnetväljad loovad soojust otse panni 
põhjal. Potid ja pannid võivad sõltuvalt oma 
ehitusest tekitada erinevat müra või vibratsioone.
Neid müra tüüpe saab kirjeldada järgmiselt:

Kerge sumin (nagu trafo tekitatav müra)
Seda müra tekitatakse toidu valmistamisel kõrge 
kuumustasemega ning selle määrab pliidilt 
pannidele üle kantava energia hulk. Müra peatub 
või väheneb kuumustaseme vähendamisel.

Kerge vilin
Seda müra tekitatakse tühja poti või panni puhul 
ja see lõpeb kohe kui see täidetakse vee või 
toiduga.

Krabisemine
See müra esineb hulga erinevate materjalide 
kihtidest valmistatud pannide puhul ning 
seda põhjustab pindade vibratsioon erinevate 
materjalide kohtumiskohas. Müra tuleb pannidelt 
ning võib erineda sõltuvalt toidu kogusest ja 
kasutatavast toidu valmistamise meetodist.

Vali vilin
See müra esineb erinevate materjalide kihtidest 
valmistatud pannide puhul ning samuti kui neid 
kasutatakse maksimaalsel tasemel ja kahel 
toidukuumtöötlemisvööndil. Müra peatub või 
väheneb kuumustaseme vähendamisel.

Võimsustase Toidu valmistamise meetod Kasutatakse
1 Sulatamine, õrn soojendamine

2 Sulatamine, õrn soojendamine

3 Soojendamine Riis

4 Pikaajaline toidu valmistamine, 
paksendamine, hautamine

Köögiviljad, kartulid, kastmed, 
puuviljad, kala

5 Pikaajaline toidu valmistamine, 
paksendamine, hautamine

Köögiviljad, kartulid, kastmed, 
puuviljad, kala

6 Pikaajaline toidu valmistamine, 
moorimine Pasta, supid, mooritud liha

7 Kerge praadimine Praekartulid, omletid, paneeritud ja 
praetud toidud, vorstid

8 Praadimine, frittimine Liha, kartulikrõpsud

9 Kiire praadimine kõrgel 
temperatuuril Steik

P Kiirsoojendus Vee keetmine

Ventilaatori müra
Elektroonikasüsteemi korraliku töö tagamiseks 
tuleb reguleerida pliidi temperatuuri. Selleks 
on pliit varustatud jahutusventilaatoriga, mis 
aktiveeritakse elektroonikasüsteemi temperatuuri 
vähendamiseks ja reguleerimiseks. Kui 
tuvastatakse siiski pliidi liiga kõrge temperatuur, 
võib ventilaator jätkata tööd pärast seadme 
väljalülitamist.

Rütmilised helid nagu kella tiksumine
See müra esineb ainult vähemalt kolme 
toidukuumtöötlemisvööndi kasutamisel ning kaob 
või väheneb neist mõne välja lülitamisel.
Kirjeldatud mürad on induktsioonitehnoloogia 
tavapärane omadus ning neid ei loeta 
defektideks.

Seadme sisselülitamine
Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke .

- Kõik võimsustaseme näidud kuvavad „0“.
- Kui ühtegi muud valikut ei tehta, lülitub seade 

20 sekundi järel ohutuse tagamiseks välja.

Toidukuumtöötlemisvööndi valimine
Vajutage ühele või mitmele 
toidukuumtöötlemisvööndile vastavat numbrit  
ja määrake võimsustase.



21

Toidukuumtöötlemisvööndi väljalülitamine
Puudutage võimsuse ribal „0“.
- Kui ühtegi muud valikut ei tehta ja teised toidu-

kuumtöötlemisvööndid on väljas, lülitub seade 
20 sekundi järel välja.

Pliidi väljalülitamine
Pliidi välja lülitamiseks puudutage mõne sekundi 
jooksul .
- Kui näidul ühtegi muud valikut ei tehta ja kõik 

teised toidukuumtöötlemisvööndid on väljas, 
lülitub seade 20 sekundi järel välja.

Jääksoojuse näit
Kui toidukuumtöötlemisvöönd on välja lülitatud, 
kuid see on siiski kuum, kuvab paneel siiski tähe 
„H“, et tähistada põletusohtu.

Sulatamise seadistused
Sulatamise funktsiooni saab kasutada külmutatud 
toiduainete sulatamiseks või, šokolaadi või mee 
õrnalt sulatamiseks.
- Valige toidukuumtöötlemisvöönd vajutades 

vastavale numbrile.
- Vajutage 

PowerPlus reguleerimine
Nii toidukuumtöötlemisvööndid kui pliidikummi saab 
seadistada täiendavale võimsusele.
Valitud toidukuumtöötlemisvöönd töötab täien-
daval võimsusel 10 minutit. Seda saab kasutada 
näiteks suure koguse vee kiireks soojendami-
seks.
- Valige üks vöönditest ning vajutage võimsuse 

ribal kaks korda „ 9 “. Vastav number kuvab .

Taimer
Taimeri määramisel lülitub toidukuumtöötlemis-
vöönd määratud aja järel välja.

Taimeri määramine
- Pliit sees
- Toidukuumtöötlemisvöönd määratud
- Vajutage numbrit 
- Määrake taimer, valides aja vahemikus 1 kuni 

99 minutit.

Taimeri muutmine
- Taimer määratud
- Valige muuta soovitava aktiivse toidukuumtööt-
lemisvööndi 
 numbrit.

- Vajutage numbrit 
- Määrake taimer, valides aja vahemikus 1 kuni 

99 minutit.

Sillafunktsioon
„Silla“ ühendusfunktsioon võimaldab kahe 
individuaalse toidukuumtöötlemisvööndi 
aktiveerimist nii, et need töötavad ja neid 
reguleeritakse koos. See tähendab, et võimalik 
on kasutada suurema põhjaga panne.
Vajutage korraga vajalikke nuppe silla moodustami-
seks 2 ala valimiseks kuni number kuvab funktsiooni 
aktiveerimise näitamiseks . 
Teist numbrit kasutatakse võimsustaseme määrami-
seks.

Hoiatus: Vasakpoolseid toidukuumtöötlemisvööndeid 
ei saa parempoolsetega ühendada, sama kehtib ka 
vastupidi.

Lapselukk
- Seade sees
- Aktiveerimiseks: 
 vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul ühte 

toidukuumtöötlemisvööndite 4 numbrist. 
Vabastage see ja libistage oma sõrmega 
võimsuse ribal 0-st 9-ni. Kõik numbrid kuvavad 

. Kirjeldatud operatsioonid tuleb teostada 10 
sekundi jooksul.

- Deaktiveerimiseks:
 vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul ühte 

toidukuumtöötlemisvööndite 4 numbrist. 
Vabastage see ja libistage oma sõrmega 
võimsuse ribal 9-st 0-ni. Kirjeldatud 
operatsioonid tuleb teostada 10 sekundi 
jooksul.

MUDEL GALILEO SMART
Maksimaalne 
koguvõimsus

(pliit + pliidikumm)

7,62 kW
(standardseadistus)

Maksimaalne 
koguvõimsus

(pliit + pliidikumm)
4,72 kW

Maksimaalne 
koguvõimsus

(pliit + pliidikumm)
3,72 kW

Maksimaalne 
koguvõimsus

(pliit + pliidikumm)
3,02 kW
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Veakoodid

Veakood Kirjeldus Vea võimalik põhjus Lahendus

"Sisselülitamisel 
kostub sumisti. 

Veakoodi ei kuvata"
Pliidikummi juhtimine ei tööta 

LIN kaabel kahjustatud 
või pliidikummi 
elektroonikaplaadiga halvasti 
ühendatud

Kontrollige ühendust / 
asendage LIN kaabel

ER03 Pidev anduri aktiveerumine. 
PJ lülitub 10 s järel välja. 

Vesi või pann klaasil, 
anduritel või juhtelementidel.

Puhastage 
juhtelementide pind. 
Eemaldage esemed 
anduritelt.

ER20 PJ sisemine viga - Asendage PJ.

ER21 Ülekuumenemine.
Temperatuuri juhtimine on 
tuvastanud temperatuuri üle 

Laske pliidil jahtuda 
ning viga kaob kui 
temperatuur on alla 

Kontrollige 
soojusisolatsiooni. 

ER22
Vigase nupu hindamine. 
Kasutajaliides lülitub 3,5 – 7,5 
sekundi järel välja.

- Asendage PJ 

ER31 PJ ja induktsiooni 
andmed ei vasta PJ omadele. Asendage PJ.

Vahetage generaator.

ER36 PJ sisemine viga - Asendage PJ.

ER47 Sideviga PJ ja induktsiooni 
vahel

LIN kaabel kahjustatud. 
LIN kaablis puudub toide.

Asendage kaabel.
Veenduge, et kaabel on 
õigesti ühendatud.

E2
Toidukuumtöötlemisvööndi 
andur kuumeneb üle. PJ 
lülitub 10 s järel välja.

Pann tühi Ärge soojendage tühje 
panne.

E3 
Vale pann.
Toidukuumtöötlemisvööndid 
on väljas.

Pannid kaotavad oma 
magneetuvaid omadusi

Kasutage sobivaid 
panne

Sisemine viga generaatori 
vooluringides Asendage moodul

E4 Toidukuumtöötlemisvööndit ei 
saa aktiveerida.

Induktsioonimoodul pole veel Teostage käsitsi 

E5
Puudub side KL ja 
induktsioonigeneraatori vahel.
Toidukuumtöötlemisvööndit ei 
saa aktiveerida

Vigane LIN kaabel või 
toitekaabel.

Kontrollige kaableid ja 
vooluvõrgu pinget.

Plaadi kaablid valesti 
ühendatud.

Kontrollige kaableid ja 
vooluvõrgu pinget.

Sisemine viga generaatori või Asendage moodul
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E6
Toitepinge ei lange vahemikku 
(pinge ja/või sagedus). 
Toidukuumtöötlemisvööndit ei 
saa aktiveerida

Toitepinge ei lange 
vahemikku (üksikasju vt 
tehnilistest andmetest).

Kontrollige vooluvõrgu 
pinget.

Sisemine viga generaatori 
vooluringides. Asendage moodul

E7
PJ sisemine viga. 
Toidukuumtöötlemisvööndid 
on deaktiveeritud.

- Asendage moodul

E8 Pliidikummi rike.
Pliidikumm on ummistunud.

Puhastage ja 
eemaldage kõik 
ummistused. 

Vigane ventilaator või 
elektroonikamoodul. Asendage moodul

E9

Toidukuumtöötlemisvööndi 
temperatuurianduri 
viga. Vastav 
toidukuumtöötlemisvöönd on 
väljas.

Temperatuurianduri vooluring 
on avatud või selles on lühis. Asendage induktor.

EA
PJ sisemine viga. 
Toidukuumtöötlemisvööndid 
on väljas.

- Asendage generaator.

EH
Temperatuuriandur 
blokeeritud. Vastav 
toidukuumtöötlemisvöönd on 
väljas.

Temperatuur ei muutu 
(min 10 K / 5 min) pärast 
toidukuumtöötlemisvööndi 
aktiveerimist.

Asendage induktor.

PJ = PUUTEJUHTIMINE
KL = KASUTAJALIIDES
NTC = TEMPERATUURIANDUR 
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GALILEO SMART

1

2

4

3

1, 2 paindlik toidukuumtöötlemisvöönd 1 + 2 
sillas
3,4 paindlik toidukuumtöötlemisvöönd 1 + 2 
sillas

Parameeter Väärtus Mõõtmed (mm)

Töömõõtmed - 830 x 520 (L x S)

Toitepinge/sagedus
220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

Elektrilised ja soojenduselemendi andmed

Toidukuumtöötlemisvöönd 1, 2, 
3, 4 2100 W; intensiivne: 3000 W 210 x 190

Paindlik toidukuumtöötlemisvö-
önd
1+2, 3+4

3000 W; intensiivne: 3700 W 210 x 390

Parameeter Väärtus Mõõtühik

Seadme kaal 21 kg

Toidukuumtöötlemisvööndite arv 4

Soojusallikas induktsioon

8.  HOOLDUS JA 
REMONT

- Veenduge, et elektriliste komponentide remonti 
teostaks ainult tootja või hooldustehnikud.

- Veenduge, et kahjustatud kaableid asendaks 
ainult tootja või hooldustehnikud.

Hooldusosakonnaga ühendust võttes esitage 
palun järgmine teave:
- Rikke tüüp
- Seadme mudel (art/kood)
- Seerianumber (SN)

põhjale.

9. TEHNILISED ANDMED

Tüüp: 4300
Mudel: GALILEO SMART
Palun vaadake seadme põhjale kinnitatud 

Tootja teeb toodetes pidevaid parandusi. 
Seetõttu võivad käesolevate kasutusjuhiste tekst 
ja illustratsioonid hoiatuseta muutuda.
Lisateavet tehniliste andmete kohta leiate 
veebisaidilt: www.faberspa.com
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1

standartiem un EML 

elektrokardiostimulatoru 

elektroniskajiem implantiem 

"ELEKTRISKAIS 

vada.
• 

kas radušies nepareizas vai 

• 
barošanas spriegums atbilst 

• 

esošajiem noteikumiem 

• 

elektrobarošana nodrošina 

• 

• 

• 
noteikumi.

• 

LV
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• 

kuras izmanto neelektriskus 
barošanas avotus, lai 

• 

• Ja barošanas kabelis ir 

• 

esošajiem noteikumiem un 

• 

: pirms 

• 

  

• Nekad uz gaismu 
neskatieties tieši caur 

• 

pieauguša persona.
• 

• 

lietošanu.
• 

no 8 gadu vecuma un 
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un nepieskarieties karstajiem 
elementiem.

• 

• 

•  Ja uz 
virsmas ir redzamas 

• 

• 

ir mitrs, nepieskarieties 

• 

• 

• 

sensoriem.
• 

gatavošanas process, 

aizdegšanos.  NEKAD 

• 
gatavošanas process ir 

gatavošanas process ir 

• 

•  

nenovietojiet priekšmetus.
• 
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elektrobarošanas ar 3 

atvienošanu III kategorijas 

• 

ietekmei (lietus, saule).
• 

2. LIETOŠANA
• 

gatavošanas tvaiku 

• 

• 

aizdegties.
• 

• 

• 

• Karstus katlus un pannas 
nenovietojiet uz apmales, 

• Uz virsmas aizliegts 

smagus priekšmetus. Pa 

virsmu nevelciet pannas un 
katlus.

• 

• Z

Z

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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stikla keramikas virsmu.
• 

MEZGLIEM
• 

• 

noteikumi.
• 

• 

• 

• 

• 

.

5.  ELEKTRISKIE 
SAVIENOJUMI

• 

• 

15 mm.
• 

• 

parametriem.
• 

• Ieteicams izmantot H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² 
barošanas kabeli.   
Ja tiek izmantots H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² 

• 

• 

 
2012/19/ES.
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 piespiediet un turiet 2 sekun-

.

 pogu.
-

“.

7,4 kW.
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ciparu .

Jaudas zona
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Apraksts

 piespiediet un turiet 2 sekundes.

Simbols 
funkciju "Gatavošanas zonas taimeri").

 piespiediet un turiet 2 sekundes.

Simbols -

Simbols 

Simbols 

 piespiediet un turiet 2 sekundes.

-

-
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 piespiediet un turiet 2 sekundes.

"Taimera funkcijas").

Ar simbolu 

-

LED diode 

-
-

izgaismots.

 ...utt.
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Apraksts 

. 

zonas ciparus 
 .

taimeris

-

.
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pielietojums)

-

.

.

.

 vai piespiediet .

jaudu.

-

.

-

-

-

1   ->   40 sekundes
2   ->   72 sekundes
3   ->   120 sekundes
4   ->   176 sekundes
5   ->   256 sekundes
6   ->   432 sekundes
7   ->   120 sekundes
8   ->   192 sekundes
9   ->   nav pieejams
P   ->   nav pieejams
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- “Turbo“ un “ “

. Visi 
 .

poga -

-
.

-
.

indikators
.
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Taimera simbols

-

 mirgos divas reizes.

.

• piespiediet 

• piespiediet 

“9”
9 “ un iestatiet INTENSIVE 1 apgriezienus. 

9  INTENSIVE 2 apgriezienus).  
-

-
nus.

Aizture

-
.
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Piespiediet . 
.

 .

 ). 

Apraksts

U2 0 - 1 - 2 - 3

U3 0 - 1 - 2 - 3

U4 Maks.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Min.

U5 0 - 1

U6 0 - 1

U7 0 - 1 - 2

7.5. 
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. 

 ). 

 un .   

.

 un jaudas zonas ciparu 8. 
 un  un ). 

Piespiediet ciparu 

7.6. 

kW

7,4 kW

4,5 kW

3,5 kW

2,8 kW
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.

.

-

-

trauks.

P

Trauki

Traukiem, ko var lietot uz indukcijas gatavošanas 

pamatni.

terakotas katli un pannas.
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cits trauks.

diametram.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

110 mm 145 mm
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metodes.

1

2

3

4 Ilgstoša pagatavošana, 

5 Ilgstoša pagatavošana, 

6

7 Viegla cepšana

8

9 Steiks

P

.
“0“.

ciparam 
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Pieskarieties pie "0"

pieskarieties pie .

H”.

gatavošanas zonu.
- Piespiediet 

- 

.

Taimeris

- Piespiediet ciparu 

 

- Piespiediet ciparu 

gatavošanas zonu cipariem. Atlaidiet pirkstu un 

4 gatavošanas zonu cipariem. Atlaidiet pirkstu 

MODELIS GALILEO SMART

jauda 7,62 kW

jauda 4,72 kW

jauda 3,72 kW

jauda 3,02 kW
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Apraksts

 nedarbojas. tas ir slikti pievienots pie 
elektronikas plates.

ER03
Uz stikla, sensoriem vai 

nepiederošos priekšmetus.

ER20 -

ER21

ER22
Nepareizs pogu 

-

ER31

ER36 -

ER47
pareizi pievienots.

E2 Tukšs trauks.

E3
Neatbilstošs trauks.
Gatavošanas zonas ir 

Lietojiet atbilstošus traukus

E4 Gatavošanas zonu nav 

E5
Gatavošanas zonu nav 

barošanas kabelis. barošanas spriegumu.

barošanas spriegumu.
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E6 diapazona (spriegums 
un/vai frekvence). 
Gatavošanas zonu nav 

tehniskajos parametros).

E7 Gatavošanas zonas ir -

E8

elektronikas modulis.

E9

Gatavošanas zonas 

gatavošanas zona ir elementu.

EA Gatavošanas zonas ir -

EH gatavošanas zona ir 
10 K / 5 min.).

elementu.

TC = 
UI = 
NTC =  



46

GALILEO SMART

1

2

4

3

Parametrs

- 830 × 520 (P x D)

220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

Elektriskie un sildelementu parametri

Gatavošanas zona 1, 2, 3, 4 W 210 x 190

zona
1+2, 3+4 W 210 x 390

Parametrs

21 kg

Gatavošanas zonu skaits 4

Siltuma avots indukcija

8.  APKOPE UN REMONTI 9. TEHNISKIE 
PARAMETRI

Tips: 4300
Modelis: GALILEO SMART

faberspa.com.
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1.  SAUGOS 
INSTRUKCIJOS
 

montuodami ir naudodami 

funkcijas.

indukcijos sistema, kuri 
atitinka elektromagnetinio 

Širdies stimuliatorius ir kitus 
elektroninius implantus 

elektros tinklo turi 

technikas. Prieš atliekant 

PRIJUNGIMAS.

ar laido atkarpa tarp laido 

• Gamintojas nebus 

montavimo.
• Patikrinkite, ar maitinimo 

šaltinis atitinka ant 
produkto viduje pritvirtintos 

• Fiksuotuose elektros 

• 
patikrinkite, ar tiekiant 

garantuojamas pakankamas 

• 

montavimo instrukcijoje 

(jei vamzdis apskritas: 
minimalus diametras 120 
mm). Išmetimo vamzdis 

trumpesnis.
• 

LT
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• 

• Niekada neprijunkite 

• Jei gartraukis naudojamas 
kartu su neelektriniais 
prietaisas (pvz. prietaisais 
su dujiniais degikliais), 

siekiant apsisaugoti nuo 

naudojamas su kitais 
neelektrinius energijos 

mbar, siekiant apsisaugoti 

• 

• 

aptarnavimo centras ar 

• 

prieinamoje vietoje.
• 

: prieš 

nuimkite apsaugines 

• 

ar kiti elementai bus 
pritvirtinti ne pagal 

• 

didinamuosius stiklus...).
• 

• 

• 
naudoti asmenims 

atsakingas asmuo juos 

• 
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 Šis 

• 

• 

naudojamas kartu su kitais 
dujomis arba kitu kuru 

netaikoma prietaisams, 

•  Jei paviršiuje 

• 

ar matomi bet kokie 

• 

• 

• 

nes jie gali perkaisti.
• 

naudojimo, nepasikliaukite 

• 
maisto gaminimas ant 

pavojingas ir gali sukelti 

liepsnos vandeniu. Išjunkite 

•  Valgio 

• 

•  Gaisro 

• 
sumontuotas tokiu 

atjungti nuo elektros 
tinklo kontaktine anga 

III kategorijos perkrovos 
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• 

• 
turi atitikti gamintojo 
instrukcijas.

2. NAUDOJIMAS
• 

šalinimui buitinio naudojimo 
metu.

• Niekada nenaudokite 

skirtas.
• 

per karštas aliejus gali 

• 

arba atskira nuotolinio 

• 

nuo perkaitimo.
• 

• 

tarpiklius.
• Ant paviršiaus neruoškite 

maisto; saugokite, kad ant 

3.  VALYMAS IR 

• 

pateikiama informacijos apie atnaujinimo 

• Z

Z

• 

• 

• 

nuo pridegimo. Daug sunkiau pašalinti 
priskrudusius ir pridegusius nešvarumus.

• 

priemones.
• 

• 

• 

• 
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4. REIKALAVIMAI 

• 

• 

• 

• 

• 

minimalus atstumas atitinka montavimo 

• 

• 

5.  ELEKTROS 
PRIJUNGIMAS

• 

• 

H05VV-F tipo. VIENFAZIS, DVIFAZIS ir 

skersmuo: min. 7 mm – maks. 15 mm.
• 

• 

charakteristikas.
• 

• Rekomenduojama naudoti H05V2V2-F 
 

Naudodami H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² galios 

• 
esantis simbolis  reiškia, kad produktas 

elektriniai ir elektroniniai prietaisai. Tinkamas 

galimo neigiamo poveikio aplinkai ir 

•  
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-

.

.

-
“.

7.4 Kw.

7. VALDYMAS
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-
.

maisto gaminimo 
vietos valdikliai

-
to gaminimo vietos 

valdikliai
maisto gaminimo 
vietos valdikliai

maisto gaminimo 
vietos valdikliai

Maitinimo juosta

Gartraukio valdikliai
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Valdikliai
Maisto gaminimo vietos pasirinkimo valdikliai

 2 sekundes.

Simbolis 

 2 sekundes.

Simbolis 
Simbolis 

Simbolis 

-
mas 

 2 sekundes.

-

-

7.2 Valdikliai
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 2 sekundes.

Simbolis 

nei “1”.

-
niu LED 

, kuris pradeda šviesti 

švelniam sviesto, šokolado ar medaus
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. 

pirštu maitinimo juosta nuo 9 iki 0, kaip rodoma.

-
minimo  skaitmenis -

.

Išjungimas: spauskite 

Maisto gaminimo 

Atgalinis skaitiklis su signalu planuojamam kiekvienos maisto gamini-
mo vietos išjungimui.

-

atskiras reikšmes ir pasirinkdami jas maitinimo juostoje (minimali - 1 

-

.
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Laikmatis (bendras)

Atgalinis skaitiklis su signalu bendram naudojimui.

atskiras reikšmes ir pasirinkdami jas maitinimo juostoje (minimali - 1 

spauskite 

.

Išjungimas: spauskite  arba spauskite .

kartus spauskite “ 9 “. Atitinkamas skaitmuo rodo .

-

-
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paleidimas

- Nei viena maisto gaminimo vieta nenaudoja energijos.

- “Turbo“ ir “ “

veiksmus.

, 
-

galite naudoti keptuves su didesniu dugnu.

-
muo rodo 

kol simbolis 

-

bei rodo .

indikatorius

-

Atitinkamos maisto gaminimo vietos skaitmuo rodo .
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-

sekundes, kad: 

.

• paspauskite 

• paspauskite 

“9”
Spauskite “ 9  Šis 

Du kartus spauskite “ 9
-

paspaudus .

-

7.4 Gartraukio valdikliai
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vaizdinius signalus.

Paspauskite . 
 per 3 sekundes.

.

 rodoma:

Skaitmuo  pakaitomis rodo 

Skaitmuo 

Meniu kodas

U2 0 - 1 - 2 - 3

U3 0 - 1 - 2 - 3

U4 Maks.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Min.

U5 0 - 1

U6 meniu. 0 - 1

U7 0 - 1 - 2

7.5 
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-

; priešingu atveju, atlikite šiuos 

. 

 rodoma:

Skaitmuo  ir .   

Skaitmuo .

meniu. Veiksmas patvirtinamas ekrano pasikeitimu nuo (  ir  ir ). 

7.6 

Kw

7.4 Kw

4.5 Kw

3.5 Kw

2.8 Kw
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nutraukiama.

.

- Maisto gaminimo zona automatiškai išsijungs 

- Kiekvienos maisto gaminimo vietos ekrane bus 
rodoma .

-

sistemos perkrovos.

-
P

Su indukcine kaitlente galima naudoti tik 
keptuves su visiškai magnetiniu pagrindu.

dugno taško.

specialiu dugnu.
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su indukcine kaitlente. Jei neturite magneto, 

Jei ekrane rodomas simbolis 
netinkama.

gaminimo vietos skersmeniu.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

- jei ruošiate ilgai gaminamus patiekalus, 

Toks maisto gaminimas taip pat padeda 

maisto kiekiui. Maisto gaminimas tik iš dalies 

eikvojimas.

Maisto gaminimo vieta
Min. Ø 

(rekomenduojamas) Maks. Ø (rekomenduojamas)

210 mm × 190 mm (vienas) 110 mm 145 mm
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maistu.

kisti priklausomai nuo maisto kiekio ir masto 
gaminimo metodo.

Maisto gaminimo metodas Naudojimas
1

2

3

4

5

6 Ilgai trunkantis gaminimas, 
troškinimas

7 Švelnus kepimas

8 Kepimas, kepimas riebaluose

9 Greitas kepimas aukštoje Steikas

P Greitas kaitinimas Verdantis vanduo

išjungus kelias maisto gaminimo vietas.

“0“.

Maisto gaminimo vietos pasirinkimas
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Paspauskite "0" maitinimo juostoje.
- Jei neatliksite kito pasirinkimo ir kitos maisto 

Paspauskite  kelias sekundes, kad 

- Jei ekrane neatliksite kito pasirinkimo ir kitos 

Jei maisto gaminimo vieta buvo išjungta, bet vis 
H”, 

- Paspauskite 

„PowerPlus“ reguliavimas

gartraukio galia.

- 
du kartus spauskite “ 9 “ maitinimo juostoje. 
Atitinkamas skaitmuo rodo .

Laikmatis

 

Tai reiškia, kad 

 – tai reiškia, kad funkcija buvo 

Atleiskite ir perbraukite pirštu nuo 0 iki 9 per 

- Išjungimas:

Atleiskite ir perbraukite pirštu nuo 9 iki 0 per 

MODELIS GALILEO SMART

galia

gartraukis)

7.62 Kw
-

mas)

galia

gartraukis)

4.72 Kw

galia

gartraukis)

3.72 Kw

galia

gartraukis)

3.02 Kw
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Klaidos kodas Galima klaidos Sprendimas

"Zvimbiantis 
 

Klaidos kodas 
nerodomas"

Gartraukio komanda 
neveikia arba blogas jungimas prie 

ER03
Nuolatinis jutiklio 

10 sek. 

ER20 klaida -

ER21 Perkaitimas.
Patikrinkite šilumos 

ER22 -

ER31
nesutapimas. duomenimis.

ER36 klaida -

ER47
Komunikacijos klaida 

indukcijos
LIN laidu netiekiamas 
maitinimas.

E2
Maisto gaminimo vietos 
jutiklio perkaitimas. 

išsijungia po 10 sek.

E3 Maisto gaminimo vietos 

Naudokite tinkamas 
keptuves

E4 Maisto gaminimo vieta 

E5 generatoriaus.
Maisto gaminimo vieta 

LIN laido ar maitinimo laido 
gedimas.

Patikrinkite laidus ir 

laidai.
Patikrinkite laidus ir 
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E6
Maisto gaminimo vieta 

duomenis).

E7 klaida. Maisto gaminimo -

E8 Gartraukio gedimas.
Ventiliatoriaus ar elektroninio 
modulio gedimas.

E9

Maisto gaminimo vietos 

klaida. Atitinkama maisto 

išjungta.
trumpas sujungimas.

EA klaida. Maisto gaminimo -

EH Atitinkama maisto 

išjungta. 10 K / 5 min.).

TC = JUTIKLINIS VALDYMAS
UI = 
NTC =  
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GALILEO SMART

1

2

4

3

1,2 lanksti maisto gaminimo vieta 1 + 2 tiltas
3,4 lanksti maisto gaminimo vieta 3 + 4 tiltas

Parametras Gabaritai (mm)

Darbiniai gabaritai - 830 × 520 (P x G)

220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

Maisto gaminimo vieta 1,2,3,4 2100 W; Galios padidinimas: 
3000 W 210 x 190

Lanksti maisto gaminimo vieta
1+2, 3+4

3000 W; Galios padidinimas: 
3700 W 210 x 390

Parametras Matavimo vienetas

21 kg

4

Šilumos šaltinis indukcija

8. 
REMONTAS

technikai.

gamintojas ar aptarnavimo technikai.

- Serijos numeris (S.N.)

9. TECHNINIAI 
DUOMENYS
Tipas: 4300
Modelis GALILEO SMART

Daugiau informacijos apie techninius duomenis 
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POKYNY
Na zaistenie vlastnej 

a smernice EMF, a nemali 

alebo inými implantovanými 
elektronickými zariadeniami sa 

technik. Pred elektrickým 

ZAPOJENIE.

• 

• 

pripevnený na výrobku.
• 

platných noriem.
• 

• 

priemerom. Pozrite si 

najkratšia.
• Výrobok zapojte k elektrickej 

• 

vzduchu.
• 

SK
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• 
spolu s neelektrickými 

• 

• 

u výrobcu, v autorizovanom 
servisnom stredisku alebo 

• 

• 

UPOZORNENIE: pred 

• 

 UPOZORNENIE: 

• Nepozerajte sa do svetla 

• 

• 

• 

poznatkov o obsluhe 

• 
deti vo veku od 8 rokov 

poznatkov o obsluhe 
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UPOZORNENIE:

nedotýkali odporov.

• 

• 

• UPOZORNENIE:

• 

• 

• 

• 

• 

a nespoliehajte sa na detektor 
hrncov.

• UPOZORNENIE:

• UPOZORNENIE:

• 

• UPOZORNENIE: 

• 

s medzerou medzi kontaktmi 

kategórie III. 
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• 

slnko).
• 

výrobcu.

• 
bol navrhnutý výhradne 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
poškodeniu silikónových 

• 

• 

• Z:

Z

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ZAPOJENIE
• 

technik.
• 

Zapojenie s JEDNOU, DVOMA a TROMA 

– max 15 mm.
• 

• 

• 

napätie siete).
• 

s rozmermi 5 x 2,5 mm².   

6. LIKVIDÁCIA
• 

•  
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-

.

-

Upozornenie
.

Upozornenie -

-
“.

7,4 kW.
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.

pravej varnej 

pravej varnej 

Pruh výkonu
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Opis

.

.
-

-

-

.

zón.
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.

-
 svieti 

-

Funkcia prepnutia PAUZY a REŠTARTU.

...a pod.
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Opis 

-

. 

-  prednej pravej a prednej 
-

.

-

-

-

-

-
cou dobou varenia.

.
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-
ne)

-

-

.

.

.

výkonu.

ohrevu

-



80

- Funkcie „Turbo“ a „ “

.

-

-
tenie

-

Upozornenie:
vpravo a naopak.

.

-

.

-
ho tepla

.
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 a 

 sa rozsvieti na 1 
sekundu.

.

• 

• 

„9”
9  . Toto 

inej rýchlosti.

9  . 

inej rýchlosti.

.
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. 
.

.
) v smere 

potvrdenia.

Opis Hodnota

U2 0 - 1 - 2 - 3

U3 0 - 1 - 2 - 3

U4 Max.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Min.

U5 0 - 1

U6 0 - 1

U7 0 - 1 - 2

7.5 
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-
trickej siete. 

, alebo 

) proti smeru 

 a .   

.

 a ) na (  a ). 

potvrdenia.

7.6 

kW
7,4 kW
4,5 kW
3,5 kW
2,8 kW
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varenie. Sklokeramický povrch sa ohrieva iba od 

.

.

-

-

(boost) (P

doske

- Hrnce zo smaltovanej ocele s hrubým dnom.

k jej dnu magnet: ak bude dno magnet 

, 
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Upozornenie:

zóne.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

uvedený priemer je priemer dna alebo priemer 

pokrievkou.

energiou.

110 mm 145 mm
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konštrukcie.

texte:

alebo potravinami.

Praskanie

jedla.

1

2

3 Zohrievanie

4

5

6

7

8

9 Rezne

P

prestane

Zapnutie zariadenia

zobrazuje „0“.

 jednej alebo 
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Dotknite sa „0“ pruhu výkonu.

Dotknite sa 

H

Nastavenia Defrost

alebo med.

- 

na extra výkon.

- Z
.

 

funkcie. 

Upozornenie

MODEL GALILEO SMART

výkon
7,62 kW

-
venie)

výkon 4,72 kW

výkon 3,72 kW

výkon 3,02 kW



88

Opis

 
Nezobrazuje sa nefunguje 

Overte pripojenie/výmenu 

ER03
10 sek. 

na senzoroch alebo na 

ER20 -

ER21 Prehriatie. Teplotný senzor zistil teplotu 

ER22
3,5 – 7,5 s.

-

ER31

ER36 -

ER47

E2
Prehriatie senzora varnej 

10 sek.

E3

E4

E5 indukcie.

napätie.

napätie.
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E6 je v intervale (napätie a/
Skontrolujte napätie siete.

E7 -

E8

E9
skrat.

EA -

EH

TC = 
UI = 
NTC =  
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GALILEO SMART

1

2

4

3

Parameter Hodnota

- 830 × 520 (Š x H)

220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

210 x 190

1+2, 3+4 210 x 390

Parameter Hodnota

21 kg

4

Zdroj tepla indukcia

strediska.

- Model zariadenia (Art./kód)

zariadenia.

4300
Model: GALILEO SMART

com
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1.  VARNOSTNA 
NAVODILA
Zaradi lastne varnosti in 
zaradi zagotavljanja 

pravilne uporabe naprave 
pred namestitvijo in uporabo 

navodila morajo biti vedno 

primeru selitve ali prodaje.  
Uporabniki morajo do 
potankosti poznati delovanje 

naprave.
Indukcijski sistemi teh 

in direktive EMF in naj ne 
bi ovirali drugih elektronskih 

spodbujevalniki ali z drugimi 
elektronskimi vsadki se 
morajo posvetovati s svojim 
osebnim zdravnikom ali z 
izdelovalcem vsadka glede 
zadostne odpornosti vsadka 
proti motnjam.

mora izvesti 

osebje. Preden 

Pri napravah z napajalnim 
kablom morata biti 

oziroma del vodnikov med 

spojkami takšen, da so 

napeljani pred ozemljitvenim 
vodnikom, v primeru da se 
kabel sname s pritrditve.
• Izdelovalec ne odgovarja 

za morebitne poškodbe, 
ki bi lahko nastale zaradi 
nepravilne ali neustrezne 
namestitve.

• 

ki je navedena na tablici s 
podatki v notranjosti izdelka.

• 

za odklop, ki jih predvidevajo 
veljavni predpisi.

• Pri napravah I. razreda 
preverite, ali gospodinjski 

ozemljitev.
• 

na dimniško cev z ustrezno 
cevjo. Glejte dodatno 

kupiti in je navedena v 

premer vsaj 120 mm). 

• Izdelek priklopite na 

• Upoštevati morate predpise 
v zvezi z odvodom zraka.

• Sesalne naprave ne 

SI
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priklopite na odvodne cevi, 
ki odvajajo dim, ki nastane 
pri izgorevanju (kotli, kamini 
itd.).

• 
uporabljate skupaj z 

(npr. napravami s 
plinskimi gorilniki), morate 
zagotoviti zadostno stopnjo 

za kuhanje uporabljate 
skupaj z napravami, ki jih 

negativni tlak v prostoru na 
sme presegati vrednosti 

vsesavanje dima v prostor, 

za kuhanje.
• Zraka ne smete odvajati v 

vod, ki ga uporabljate kot 
dimniško cev za naprave na 
plin ali druga goriva.

• 
poškodovan, ga mora 
zamenjati izdelovalec, 

usposobljeni serviser, 
da se izognete nevarnim 
situacijam.

• 

veljavnimi predpisi in je 
lahko dostopna.

• 
ukrepov, ki jih je treba 

sprejeti za izpust dimov, je 

predpise, ki jih predvidevajo 
lokalni organi.

POZOR: preden 
namestite napravo, 

• Uporabite samo vijake in 
majhne sestavne dele, ki so 

 POZOR:
vijakov ali ne namestite 
pritrdilnih elementov, kot 
je to predvideno v teh 
navodilih, lahko pride do 

• Ne glejte neposredno v 

stekla ipd.).
• 

smejo izvajati otroci brez 
nadzora odrasle osebe.

• Otroke je treba nadzirati in 

z napravo.
• Ta naprava ni primerna za 

z omejenimi telesnimi, 

sposobnostmi ali z 
nezadostnimi izkušnjami in 

tem oseba, ki je odgovorna 
za njihovo varnost, pozorno 

varne uporabe naprave.
• To napravo lahko uporabljajo 

otroci, starejši od 8 let, in 
osebe z omejenimi telesnimi, 
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sposobnostmi oziroma 
osebe z nezadostnimi 
izkušnjami in znanjem, samo 

varne uporabe naprave 
in morebitnih tveganj pri 
uporabi.  Otroci se z napravo 
ne smejo igrati.

 POZOR: naprava in njeni 
dostopni deli se med 
uporabo zelo segrejejo.

Ne dotikajte se uporov.
Otroci, mlajši od 8 let, se ne 

stalnim nadzorom.
• Po navedenem obdobju 

• 

prostora, kjer bo naprava v 
uporabi skupaj z napravami 
na plin ali na druga goriva 
(ne velja za naprave, 

prostoru).
• POZOR:

prisotne razpoke, izklopite 

udara.
• 

je površina poškodovana 
ali so vidne poškodbe v 
debelini materiala.

• Naprave se ne dotikajte z 
mokrimi deli telesa.

• 
napravami.

• Na površino kuhinjske 

kovinskih predmetov, kot so 

segrejejo.
• Po uporabi izklopite kuhalni 

ustreznim ukazom in se ne 
zanašajte na zaznavanje 
posod.

• POZOR: nenadzorovano 

lahko nevarno in lahko 

NIKOLI ne poskušajte 
ugasniti z vodo. Napravo 
je treba izklopiti in plamene 
zadušiti, npr. s pokrovom 

• POZOR: Postopek 
kuhanja je treba nadzirati. 
Kratkotrajno kuhanje je 
treba stalno nadzirati.

• Naprava ni namenjena 
delovanju z zunanjim 

upravljalnim sistemom na 
daljavo.

• POZOR:
na kuhalno površino ne 
odlagajte predmetov.

• Napravo je treba namestiti 

napajanja s 3-milimetrsko 
odprtino med spoji, ki 
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pogojih previsoke napetosti 
III. kategorije. 

• Naprava ne sme biti 
izpostavljena vremenskim 

• 
mora ustrezati navodilom 
izdelovalca.

• Sesalna naprava je bila 

odstranjevanje vonjav 
kuhanja pri uporabi v 
gospodinjstvu.

• Naprave v nobenem 
primeru ne uporabite za 

predvidenih.
• Friteze med uporabo 

neprestano nadzirajte, saj 

lahko vname.
• Naprave ne vklopite z 

sistemom na daljavo.
• Naprava ne sme biti 

bi se segrela.
• 

naprave, ne stopajte nanjo.
• 

silikonskih spojev, ne 
polagajte toplih posod za 
kuhanje na ogrodje.

• 
pripravljajte na površini 
naprave in pazite, da 

vam iz rok ne padejo trdi 
predmeti. Ne vlecite loncev 
ali posod po površini.

3

• Filter z aktivnim ogljem proti vonjavam je 

• Z
po vsakih 2 mesecih uporabe oziroma še 
pogosteje pri intenzivnejši uporabi, operete 
pa jih lahko v pomivalnem stroju. Rešetk ne 
perite v pomivalnem stroju.

Z

• Nikoli ne uporabite abrazivnih gobic, jeklene 
volne, solne kisline ali drugih izdelkov, ki bi 
lahko poškodovali površino ali na njej pustili 
sledi.

• 
površini, na delovnih ali okrasnih elementih 

• 

• 
uporabite mehko krpo ali gobo in primerno 

• Odstranite sprijeto umazanijo, npr. mleko, ki 

ki jih je treba uporabiti.
• Odstranite hrano, ki vsebuje sladkor, npr. 

s strgalom za steklokeramiko, in sicer ko 
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primeru lahko ostanki poškodujejo površino iz 
steklokeramike.

• Odstranite morebitno stopljeno plastiko s 
strgalom za steklokeramiko, ko je kuhalna 

lahko ostanki poškodujejo površino iz 
steklokeramike.

• 

raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, 
npr. kisa ali limoninega soka. Nato znova 

4. ZAHTEVE ZA 
POHIŠTVO

• K
delovno površino kuhinje nad kuhinjskim 
modulom širine najmanj 600 mm.

• 
materialih, je treba strogo upoštevati 

• Pri vgradni enoti morajo biti sestavni 

deformacijo in snetje.
• Kuhinjski modul mora imeti dovolj prostora 

udobno izvajanje delovnih postopkov.
• Uporaba okrasnih letvic iz trdega lesa okoli 

delovne površine za napravo je dovoljena 
pod pogojem, da je najmanjša razdalja 
vedno enaka razdalji, ki je navedena na 

• 
in steno za napravo je navedena na sliki 

500 mm za morebitne omarice nad napravo).
• 

tesnilno nalepko po celotnem zunanjem robu 

5

• 

• 

mora biti vsaj tipa H05VV-F. ENOFAZNA, 

presek vodnikov: 2,5 mm². Zunanji premer 
napajalnega kabla: najm. 7 mm–najv. 15 mm.

• 

• Preverite, ali so lastnosti gospodinjskega 

• 

napetost, ki so veljavni na nacionalni ravni).
• 

H05V2V2-F (5 × 2,5 mm²).   

H05V2V2-F (5 × 2,5 mm²), upoštevajte 

6. ODSTRANJEVANJE
• Simbol 

obravnavati kot gospodinjski odpadek, 
ampak ga je treba odnesti v zbirni center za 

Z ustreznim odstranjevanjem izdelka boste 

negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.  

gospodinjskih odpadkov ali na prodajalno, 
kjer ste kupili izdelek.

• Naprava je skladna z direktivo  
2012/19/EU glede zmanjševanja nevarnih 

elektronski opremi, in odstranjevanja 
odpadkov.
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Vse tipke prikazujejo .

Pozor .
Pozor

Opozorila za monterja: 

7,4 kW.

7. UKAZI
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.
To je potrjeno s tipko, ki zasveti intenzivneje.

7.1 Tipologija ukazov

kuhalnega mesta 
spredaj levo

kuhalnega mesta 
zadaj levo

kuhalnega mesta 
zadaj desno

kuhalnega mesta 
spredaj desno

sesalne naprave
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Ukazi Opis
Izbira ukazov kuhalnega mesta

.

To je potrjeno z ustrezno tipko, ki zasveti intenzivneje.

Simbol 

Izbira ukazov sesalne naprave
.

. To je 
potrjeno z ustrezno tipko, ki zasveti intenzivneje.
Simbol 
aktiven.
Simbol 
100 urah uporabe.
Simbol 
vonjavam) po 200 urah uporabe.

.
Izberite tipko nape ali tipko enega od 4 kuhalnih mest.

7.2 Ukazi
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.

Simbol 

 sveti z 

, kar je potrjeno s 
spremembo intenzivnosti, in sicer preide iz intenzivne svetlobe v 

Ponovno se vklopi s pritiskom tipke LED 
intenzivno.

Funkcija PREMORA in PONOVNEGA ZAGONA.

med itd.
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Opis 

(varovalo za otroke)

od 4 tipk kuhalnih mest, jo nato sprostite in s prstom povlecite od 

. 
Opisane postopke je treba izvesti v 10 sekundah.

jo nato sprostite in s prstom povlecite od številke 9 do 0 na vrstici 

Opisane postopke je treba izvesti v 10 sekundah.

Vklop: hkrati pritisnite tipki  kuhalnih mest spredaj desno in spredaj 

odštevanje s 15 sekund in zasveti .

Izklop: pritisnite 

mest

Odštevanje z alarmom za programirani izklop vsakega kuhalnega 
mesta.

99 minut).
Do potrditve pride po 10 sekundah neuporabe.

.
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Odštevanje z alarmom za splošno uporabo.

 

tople jedi

Vklop: izberite enega od 4 kuhalnih mest in pritisnite tipko .

Izklop: pritisnite tipko  ali .

.

segrevanja

ugasnilo (glejte spodnjo tabelo).

1   ->   40 sekund
2   ->   72 sekund
3   ->   120 sekund
4   ->   176 sekund
5   ->   256 sekund
6   ->   432 sekund
7   ->   120 sekund
8   ->   192 sekund
9   ->   ni na voljo
P   ->   ni na voljo
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premor + ponovni 
zagon

Med premorom: 
- Nobeno kuhalno mesto ne porablja energije.

- Funkciji Turbo in Hitro segrevanje  sta izklopljeni
Po preteku 10 minut bo kuhalna površina nadaljevala z vsemi prej 
nastavljenimi postopki.

Vklop: pritisnite tipko 

Izklop: pritisnite tipko 
utripati, v 10 sekundah pa pritisnite katero koli drugo tipko.

površino s tipko , bo tipka  6 sekund utripala. Pritisnite tipko za 
obnovitev prej nastavljenih funkcij. Vse to potrdi pisk.

vklopi, se prej nastavljene funkcije samodejno obnovijo.

ju lahko upravljate kot eno samo veliko kuhalno mesto. Tako lahko 

Pozor:
obratno.

Izklop: hkrati pritisnite tipki, s katerima ste izvedli povezavo, dokler 
simbol  ne izgine.

samodejno 
.

Opozarjanje na 
odpadno toploto

Opozarjanje na odpadno toploto je varnostna funkcija, ki opozarja na 
to, da ima površina kuhalnega mesta še vedno temperaturo, ki je višja 

v stik z njo.
.
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za nastavitev odštevanja.

 in je 

za 5 sekund za: 

 zasveti za 1 sekundo.

 dvakrat utripne.

na aktivno oglje (proti vonjavam) .

• 

• 

»9«
9  INTENZIVNO HITROST 1. Ta 

sistem samodejno vrne na predhodno nastavljeno hitrost. Izklopi se z izbiro druge 
hitrosti.

9  INTENZIVNO HITROST 2. Ta 

sistem samodejno vrne na predhodno nastavljeno hitrost. Izklopi se z izbiro druge 
hitrosti.

zamik
izklopite s pritiskom .

7.4 Ukazi sesalne naprave
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in glasnosti) kot vizualnih.

Pritisnite tipko . 
V 3 sekundah ponovno pritisnite tipko .

.
 ter eno za drugo pritisnite 4 tipke kuhalnih mest ( ), in sicer 

 sprostite, vidite naslednje:

Na tipki 
spodnjo tabelo).

Na tipki 
spodnjo tabelo).

Pritisnite tipko 
Glejte spodnjo tabelo.

 do potrditve.

Koda menija Opis Vrednost

U2 Meni za upravljanje glasnosti tona tipk. 0 – 1 – 2 – 3

U3 opozoril. 0 – 1 – 2 – 3

U4 Meni za upravljanje svetlosti prikazovalnika. Najv.  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  Najm.

U5 Meni za upravljanje animacije odštevanja. 0 – 1

U6 Meni funkcije prepoznavanja lonca je vedno 
aktiven. 0 – 1

U7 koncu odštevanja. 0 – 1 – 2

7.5 Meni za uporabnike (osebne prilagoditve)
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, sicer pa za vstop v meni sledite spodaj 
navedenim postopkom.

Ob prvem napajanju utripa simbol . 
 ter eno za drugo pritisnite 4 tipke kuhalnih mest ( ), in sicer v 

 sprostite, vidite naslednje:

Na tipki  in .   

Na tipki .

Pritisnite tipko 
Postopek je potrjen s spremembo prikaza, in sicer z (  in ) na (  in ). 

Pritisnite tipko 
3), tako da upoštevate spodaj navedeno tabelo.

 do potrditve.

7.6 

kW

7,4 kW

4,5 kW

3,5 kW

2,8 kW
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površino hitro ustvari magnetno polje visoke 
spremenljivosti, ki neposredno segreje dno lonca 

napajanje takoj prekine.

Vsako kuhalno mesto je opremljeno s sistemom 
za zaznavanje prisotnosti lonca. Sistem za 
zaznavanje prisotnosti lonca prepozna lonce z 

poleg prikaza stolpcev utripati s simbolom .

loncev:
- Se kuhalno mesto samodejno ugasne po 

20 sekundah.

.

-

V tem primeru generator zazna zadnji ukaz z najvišjo prioriteto, ki ga posreduje uporabniški vmesnik, 
in po potrebi zmanjša predhodno aktivirane nastavitve za drugi kuhalni element. 

Primer:
P) enega kuhalnega 

Ta lastnost je spremenljiva glede na omejitev, ki je nastavljena na izdelku (glejte oddelek 7.6).

lonca.

kuhanje
Lonci, ki se uporabljajo na površinah za 
indukcijsko kuhanje, morajo biti kovinski z 
magnetnimi lastnostmi in z dovolj širokim dnom.

- Lonci iz emajliranega jekla z debelim dnom.

feritnega jekla in aluminija s posebnim dnom.

- Lonci in posode iz bakra, jekla inoks, aluminija, 

- Ustreznost lonca lahko preverite tako, da dnu 

magneta nimate, lahko v lonec dolijete majhno 

simbol , lonec ni primeren.
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Pozor:
ravnim dnom, ki je primeren za indukcijske 

toplote in lahko ovira zaznavanje prisotnosti 
lonca na kuhalnem mestu.

Hrup med kuhanjem

To ne pomeni, da naprava nepravilno deluje in 
nikakor ne vpliva na delovanje naprave.

- Premer dna lonca se mora ujemati s premerom 
kuhalnega mesta.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

premer ustreza premeru dna ali premeru 

od dna.
- Pri pripravi jedi, ki zahtevajo daljše kuhanje, 

da uporabite ekonom lonec. Ta vrsta kuhanja 

v hrani.

pregreje, lahko pride do poškodb ekonom lonca 
in kuhalnega mesta.

pokrovom.

delno napolnite, predstavlja izgubo energije.

Kuhalno mesto

210 mm × 190 mm (posamezno) 110 mm 145 mm
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Indukcijska tehnologija temelji na ustvarjanju 
elektromagnetnih polj. Ta elektromagnetna polja 
ustvarijo toploto neposredno na dnu lonca. 

izdelave.
Ti zvoki so opisani v nadaljevanju:

Rahlo brnenje (podobno hrupu 
transformatorja)
Ta zvok nastane pri kuhanju z visoko toploto in 

zmanjša, ko zmanjšate raven toplote.

Rahlo piskanje
Ta zvok nastane, ko je posoda za kuhanje 
prazna, preneha pa, ko posodo napolnite z vodo 

Prasketanje

prihaja iz loncev in se lahko razlikujejo glede na 

Hrup preneha ali se zmanjša, ko zmanjšate raven 
toplote.

Uporabiti za
1 Topljenje, rahlo segrevanje

2 Topljenje, rahlo segrevanje

3 Obnovitev

4 Zelenjava, krompir, omake, sadje, 
ribe

5 Zelenjava, krompir, omake, sadje, 
ribe

6 Testenine, juhe, dušeno meso

7 Lahko cvrtje Rösti (krompirjevi polpeti), omlete, 
panirane in cvrte jedi, klobase

8

9 Hitro cvrtje pri visoki temperaturi Zrezek

P Hitro segrevanje Vretje vode

Hrup ventilatorja
Za pravilno delovanje elektronskega sistema je 
treba uravnati temperaturo kuhalne površine. 
V ta namen je kuhalna površina opremljena z 
ventilatorjem, katerega funkcija je zmanjšanje in 
uravnavanje temperature elektronskega sistema. 
Lahko se zgodi, da ventilator še naprej deluje 

površine še vedno zaznana kot previsoka.

Ti zvoki se pojavijo samo takrat, ko delujejo vsaj 
tri kuhalna mesta, izginejo ali zmanjšajo pa se 
takrat, ko se ena od teh izklopi.

napake.

Vklop naprave
, da vklopite napravo.

prikazana vrednost »0«.

iz varnostnih razlogov po 20 sekundah 
izklopi.

Izbira kuhalnega mesta
Pritisnite 
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Izklop kuhalnega mesta
Dotaknite se »0«

kuhalna mesta ugasnjena, se naprava po 
20 sekundah izklopi.

Dotaknite se  za nekaj sekund, da ugasnete 
kuhalno površino.

prikazovalniku in so vsa kuhalna mesta 
ugasnjena, se naprava po 20 sekundah izklopi.

H

Nastavitve za odmrzovanje

- Izberite kuhalno mesto, tako da pritisnete 
ustrezno tipko.

- Pritisnite tipko 

Nastavitev PowerPlus

uporabiti na primer, da hitro segrejete veliko 

- Izberite eno od kuhalnih mest in dvakrat 

.

- Nastavljeno kuhalno mesto
- Pritisnite številko 

99 minutami.

- Pritisnite številko 

99 minutami.

posameznih kuhalnih mest, in sicer tako, da 
Tako 

, 

Pozor
tistimi na desni in obratno.

- Vklopljena naprava
- Vklop: 
 Za 3 sekunde pritisnite eno od 4 tipk kuhalnih 

mest, jo nato sprostite in s prstom povlecite 

. Opisane postopke je treba izvesti 
v 10 sekundah.

- Izklop:
 Za 3 sekunde pritisnite eno od 4 tipk kuhalnih 

mest, jo nato sprostite in s prstom povlecite 

postopke je treba izvesti v 10 sekundah.

MODEL GALILEO SMART
7,62 kW

(osnovna nastavitev)

4,72 kW

3,72 kW

3,02 kW
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Kode napake

Koda napake Opis Ukrep

ob vklopu. 
Ni prikazane 
nobene kode 

napake«

Upravljanje nape ne 
deluje 

Poškodba ali slaba 

tiskanem vezju nape
oziroma zamenjajte kabel 
LIN

ER03
Neprestano vklapljanje 

po 10 sekundah. 

Voda ali lonec na steklu, 
na senzorjih ali na nadzorni 

odstranite predmete.

ER20
dotik)

–

ER21 Pregretje.
Senzor temperature je 
zaznal temperaturo nad 

in napaka bo izginila pri 

Preverite toplotno izolacijo. 

ER22
Napaka preverjanja 
gumba, uporabniški 
vmesnik se izklopi po 
3,5–7,5 sekundah.

–

ER31
neskladna.

generatorja ne ustrezajo 

Zamenjajte generator.

ER36 –

ER47 Napaka komunikacije Poškodovani kabel LIN. 
Ni napajanja v kablu LIN.

Zamenjajte kabel.
Preverite, ali je kabel 
pravilno vstavljen.

E2
Pregretje senzorja 

ugasne po 10 sekundah.
Prazen lonec. Ne segrevajte praznih 

loncev.

E3 Kuhalna mesta so 
izklopljena.

Lonci izgubljajo svoje 
magnetne lastnosti Uporabite ustrezne lonce

Notranja napaka v tokokrogih 
generatorja Zamenjajte modul

E4 Kuhalnega mesta ni Indukcijski modul še ni 

E5

Ni komunikacije 
med uporabniškim 
vmesnikom (UI) 
in indukcijskim 
generatorjem.
Kuhalnega mesta ni 

Napaka na napeljavi LIN ali 
napajalnem kablu.

Preverite napeljavo in 
napajalno napetost.

priklopljena.
Preverite napeljavo in 
napajalno napetost.

Notranja napaka v tokokrogih Zamenjate modul.
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E6

Napajalna napetost 
ni znotraj intervala 
(napetosti in/ali 
frekvence). Kuhalnega 

aktivirati.

Napajalna napetost ni znotraj 
intervala (za podrobnosti napetost.

Notranja napaka v tokokrogih 
generatorja. Zamenjate modul.

E7 Kuhalna mesta so 
izklopljena.

– Zamenjate modul.

E8 Okvara sesalne naprave.
Zamašena sesalna naprava. morebitne zamašitve. 

Okvarjen ventilator ali modul 
elektronike. Zamenjate modul.

E9
Napaka senzorja 
temperature za kuhalno 
mesto. Ustrezno kuhalno 
mesto je izklopljeno.

Tokokrog senzorja 
temperature je odprt ali je v 
kratkem stiku.

Zamenjajte induktor.

EA Kuhalna mesta so 
izklopljena.

– Zamenjajte generator.

EH
Senzor temperature 
je blokiran. Ustrezno 
kuhalno mesto je 
izklopljeno.

Ni spremembe v temperaturi 
(najm. 10 K/5 min.) po vklopu 
kuhalnega mesta.

Zamenjajte induktor.

TC = 
UI = 
NTC = SENZOR TEMPERATURE 
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GALILEO SMART

1

2

4

3

1, 2 Fleksibilno kuhalno mesto, povezava mest 
1 + 2
3, 4 Fleksibilno kuhalno mesto, povezava mest 
3 + 4

Parameter Vrednost Mere (mm)

Delovne mere – 830 × 520 (Š × G)

Napetost/frekvenca napajanja
220–240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3 N~ / 2 N~ 380–415 V, 50 Hz;
3 N~ / 2 N~ 380 V, 60 Hz

Kuhalno mesto 1, 2, 3, 4 210 × 190

Fleksibilno kuhalno mesto
1 + 2, 3 + 4 210 × 390

Parameter Vrednost Merska enota

21 kg

Število kuhalnih mest 4

Vir toplote Indukcija

8
POPRAVILA

podajte naslednje informacije:
- Vrsta okvare oziroma napake
- Model naprave (izdelek/koda)
- Serijska številka

Tip: 4300
Model: GALILEO SMART

Proizvajalec nenehno izboljšuje svoje izdelke. 
Zaradi tega se lahko besedila in slike v 
teh navodilih za uporabo spremenijo brez 
predhodnega opozorila.

spletni strani www.faberspa.com.
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. 

.

U2 0 – 1 – 2 – 3

U3 0 – 1 – 2 – 3

U4

U5 0 – 1

U6 0 – 1

U7 0 – 1 – 2

7.5 
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7.6  

kW
7,4 kW
4,5 kW
3,5 kW
2,8 kW
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ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

110 mm 145 mm



131

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

„0”.
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H
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.

 

GALILEO SMART

7,62 kW

4,72 kW

3,72 kW

3,02 kW
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ER03

ER20 –

ER21

ER22 –

ER31

ER36 –

ER47

E2

E3

E4

E5
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E6

E7 –

E8

E9

EA –

EH

TC = 
UI = 
NTC =  
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GALILEO SMART

1

2

4

3

–

220–240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3~/2~ 380–415 V, 50 Hz;
3~/2~ 380 V, 60 Hz

W 210 x 190

1+2, 3+4 W 210 x 390

21 kg

4

8 9. 

GALILEO SMART
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rendszere megfelel az 

  Az elektromos 

ELEKTROMOS 

• 

• 

• 

eszközöket kell magukban 
foglalniuk.

• 

• 

• 

• 

HU
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• 

kandalló stb.).
• 

kell gondoskodni abban 

is vannak. Amikor a 

több, mint 0,04 bar annak 

• 

• 

• 

aljzatra csatlakoztassa.
• 

  FIGYELEM:

• 

  FIGYELEM: a jelen 

• 

stb.).
• 

• 

• 

• 
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  FIGYELEM: 

• 

• 

(nem vonatkozik azokra 

• FIGYELEM!

• Ne kapcsolja be a 

• 

• 

• 

• 

• FIGYELEM!

• FIGYELEM!

• 

• FIGYELEM!
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• 

• 

• 

2. ALKALMAZÁS
• 

• 

• 

• 

rendszerrel.
• 

• 

• 

szerkezetre.
• 

• 

• Z

Z

• 

• 

• 

• 
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Az alkalmazandó mosószerrel kapcsolatban 

• 

• 

felületet.
• 

felületet.
• 

4.  
• 

magasabban.
• 

• 

• 

• 

• 

• 

5.   ELEKTROMOS 
CSATLAKOZTATÁS

• 

• 

• 

• 

• 

• Javasolt az 5 x 2,5 mm²-es H05V2V2-F 
 

• 

• 
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7,4 kW.
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 gombot.

jelenti.

A 

 gombot.

jelenti.
A 

A 

A 

 gombot.
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 gombot.

A 

 

Az 
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 jelenik meg. 

.

perc – maximum 99 perc).
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maximum 99 perc).

 
gombot.

 jelenik meg.

 
jelenik meg.
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A szünet alatt: 

- Ki van iktatva a „Turbó” „ ” funkció

összes gombon 

 gombot a 

gombot.

 gomb. Tartsa 

funkciók.

. 

 szimbólum.

Automatikus 

fokozaton bekapcsolja az adott gombot.

 jelenik meg.
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 szimbóluma.

 szimbóluma.
 

• 

• 

„9”
9  az

 

9  az 

Az automatikus üzemmód a 
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 gombot; 
 gombot.

 - Megjelenik a  szimbólum.
 - A 
(

A 

A 

 
gombot.

U2 0 - 1 - 2 - 3

U3 0 - 1 - 2 - 3

U4 Max.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Min.

U5 0 - 1

U6 0 - 1

U7 menü. 0 - 1 - 2

7.5 
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 gombbal közvetlenül is bekapcsolható, 

 szimbólum. 
- A ) 

A .   

A  gombon  jelenik meg.

) 
). 

 
gombot.

7.6  

kW
7,4 kW
4,5 kW
3,5 kW
2,8 kW
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 szimbólum villog.

automatikusan kikapcsol.

-

-

-

vonatkozóan. 

(boost) (P -

alkalmasak.

tapad.
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 szimbólum jelenik meg.

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

ENERGY 
SAVING

jelent.

110 mm 145 mm
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Az indukciós technológia alapja az 

zaja)

1

2

3 Rizs

4

5

6

7

8

9

P

zajok

„0” 

kikapcsol.

adott 
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„0”

H

-  gombot

- 

gombon  jelenik meg.

 

mutató . 

 jelenik 

MODELL GALILEO SMART

7,62 kW

4,72 kW

3,72 kW

3,02 kW
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Nem jelenik meg 

ER03
kikapcsol. 

ER20 -

ER21

ER22 -

ER31

ER36 -

ER47

E2
kikapcsol.

E3

E4

E5 között.
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E6 adatokat).

E7
iktatva.

-

E8

elektronikus modul.

E9
van.

elemet.

EA
vannak.

-

EH
(min. 10 K / 5 perc). elemet.

TC = 
UI = 
NTC =  
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GALILEO SMART

1

2

4

3

- 830 × 520 (Sz x M)

220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

210 x 190

1+2, 3+4 210 x 390

21 kg

4

indukciós

4300
Modell: GALILEO SMART

faberspa.com



158



159



991.0599.671_01 - 191121
D00006281_00


